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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ 
ЭКОНОМИКИ И ТЕОРИИ ИНСТИТУТОВ

В статье рассматриваются базовые аспекты реализация методологического 
подхода в системе инверсионного соединения рационализации коренных понятий 
с инновационной моделью трехуровневой реинтеграции человека в экономической 
истории и теории. Доказывается необходимость дальнейшего развития духовных 
производительных сил общества, как основы формирования инновационной 
экономики и экономики знаний. Предлагается модель расширения и углубления 
институциональной теории на основе историко-экономических исследований 
отраслевых и межотраслевых институтов, а так же их внутриорганизационных 
подсистем в современных ТНК, альянсах, кластерах.

Ключевые слова: институциональная классическая теория, история экономики 
и теория институтов, духовные производительные силы, модель реинтеграции человека, 
макроэкономическое и микроэкономическое развитие, постиндустриальное общество, 
экономика знаний, инновационный процесс, интеллектуальное и креативное развитие 
общества.

Постановка проблемы в общем виде. Творческие взаимосвязи 
историко-экономических и теоретических знаний представляют со-
бой долгосрочный, многоплановый, постепенно усиливающийся про-
цесс. Его начало восходит к работам Аристотеля, а современный этап 
представлен трудами  М. Фридмена,  Р. Фогеля, Д. Норта, Д. Хикса  
[9, с. 101-135], авторского коллектива Кембриджской экономической 
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истории Европы нового и новейшего времени [5] и другими пионер-
ными исследованиями. Существенным фактором ускорения данного 
процесса стало формирование, с участием историков-экономистов, ин-
ституциональной экономической теории (конец XIX в. – XX в.), кото-
рая, как известно, включает институционализм классического направ-
ления и неоинституционализм. Сегодня большинство экономистов-те-
оретиков склоняются к новой институциональной теории. Историки-
экономисты, не игнорируя это направление, видят и в классическом 
варианте значительный потенциал, сближающий его с широкой пробле-
матикой современной экономической истории. На эти преимущества, 
в свое время, указывал и академик А. А. Чухно: «Институционализм 
классического направления, – писал он, – по методологическим под-
ходам тесно связан с классической политической экономией, экономи-
ческой теорией марксизма, немецкой исторической школой, кейнсиан-
ством и философией прагматизма. Ему присуще исследование произ-
водства и роли государства в экономике и обществе. К тому же соци-
ально-экономические процессы рассматриваются здесь в развитии, что 
обуславливает направленность этой методологии в будущее, познание 
экономической системы в движении, в процессе перехода от низших к 
высшим, то есть более совершенным формам» [13,10]. 

Постановка задания. Рассмотреть базовые междисциплинарные 
проблемы взаимодействия истории экономики и теории институтов. 
Предложить пути решения системных теоретических задач данного 
взаимодействия с целью более эффективного развития постиндустри-
ального общества.

Изложение основного материала. Немаловажным фактором сбли-
жения наук является то обстоятельство, что именно с институционализ-
мом этого направления связана теория информационного, постинду-
стриального общества, раскрывающая связи научно-технического раз-
вития с формированием институциональной среды и рассматривающая 
информацию и знания как новые факторы производства. С этой теорией 
связанны так же представления о технологическом способе производ-
ства, технологических укладах, человеческом и интеллектуальном ка-
питале. В неоинституционализме историков-экономистов интересуют 
акценты на исследованиях рынка, институциональной среды, прав соб-
ственности, контрактных соглашений, трансакционных затрат и, что 
особенно важно, теории фирм. В совокупности и эти направления мо-
гут существенно углубить теоретические основы исторических иссле-
дований. Следует отметить все же, что реализация установок Д. Норта 
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на интеграцию институциональной теории в экономической истории в 
настоящее время связана с существенными осложнениями.

Во-первых, сама концепция остается все еще не завершенной: отсут-
ствуют четкие теоретические обобщения о специфике межотраслевых 
и внутри организационных институтов, представленных, к примеру, в 
транснациональных корпорациях (внутренние банки, биржи).

Во-вторых, определение институтов нечетки, неоднозначны, и часто 
не могут использоваться в качестве методологического инструмента ис-
следования.

В-третьих, представление о технологическом способе производства 
не связано в должной мере, с теорией развития социально-экономиче-
ских систем, а так же с нерешенными актуальными проблемами совре-
менной экономической теории. 

По этим, и целому ряду других причин, интеграция теории инсти-
тутов не может быть односторонним процессом, а должна сочетаться 
с творческим соучастием историков-экономистов, направленным на 
совместное междисциплинарное решение перечисленных проблем. В 
связи с этим, а также с малочисленностью качественных разработок, 
посвященных теории институтов,  возникает острая необходимость 
исследования этих проблем. На рубеже «история экономики – инсти-
туционализм» следует, поначалу, определить несколько первоочеред-
ных междисциплинарных проблем интегративно-творческого взаимо-
действия историко-экономических и теоретических знаний. Наиболее 
актуальными из них, с точки зрения историков-экономистов, можно 
считать: трактовку понятия институтов, творческий подход к идее тех-
нологических способов производства, а так же соединение реинтегра-
ции человека в экономической истории и разработки ее антропологии с 
теорией институтов.

Этим аспектам и посвящена данная статья. Приступая к выяснению 
первой проблемы – уточнения центрального понятия – «институты», 
напомним, что в современной литературе по этому вопросу различают-
ся: формальные и неформальные институты, организации, и механизм 
принуждения экономических агентов к исполнению правил. В струк-
туру основных формальных институтов обычно включают: 1) Рынки 
как институциональные соглашения; 2) государственно-правовое и 
административное регулирование функционирования и развития эко-
номики, а также защиту собственности и конкуренции; 3) финансовое 
право и финансовые механизмы регулирования конфликтов; 4) трудо-
вое законодательство; 5) биржи; 6) банки; 7) независимый суд. Такое 
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разнообразие качественно разнородных составляющих существенно 
затрудняет выработку консенсусного понимания институтов. Многие 
авторы, склоняясь к тому, что институты являются общественно уста-
новленными правилами игры, дают свои далеко не однозначные опре-
деления. Э. Остром считает их совокупностью существующих правил, 
«которые устанавливают – кто принимает решения, какие действия до-
зволены, а какие нет» [13, с. 29]. У. Митчел говорит о преобладающих 
и наиболее стандартизованных общественных привычках [13, с. 26]. 
Д. Норт видит в них правила игры, которые организуют взаимоотно-
шения между людьми. О. Вильямсон трактует институты как меха-
низмы управления контрактными отношениями [13, с. 28]. Д. Рользу 
они представляются как публичная система правил, дозволенных и не 
дозволенных действий. Д. Ходжсону – как долговечные системы сло-
жившихся и укоренившихся правил [12]. Оригинальные определения 
находим у отечественных авторов. Так, А. А. Чухно, П. М. Леоненко, 
П. И. Юхименко подходят институту как «социальному феномену», 
ядром которого являются правовые нормы, обеспечивающие понима-
ние и предусмотрительность, структурированность ежедневной жизни. 
Сущность экономического института, – подчеркивают они, состоит в 
освоенных системах ценностей, устойчивых социальных нормах, стан-
дартах поведения, схемах мировосприятия, а его свойственные сущ-
ностные признаки – рациональные установки и аппарат принуждения 
[13, с. 35]. Известный экономист А. А. Гриценко предлагает включить 
в рассматриваемые понятия всю социальную реальность, а не только 
правила игры [4, с. 29].  А. Е. Шаститко возвращается к представлению 
о совокупности формальных и неформальных правил, созданных людь-
ми и выполняющих «функции ограничения в ситуации выбора, а так же 
механизмов соблюдения данных, правил» [14, с. 10].

Большинство перечисленных определений, очерчивая общее пред-
ставление об институтах, страдают известной неполнотой. Основные 
ее проявления выражаются в следующем:

1. Целый ряд авторов рассматривают институты, как совокуп-
ность правил, регулирующих поведение экономических агентов, а не 
подсистему (как Норт и Рольз), обеспечивающую, согласно Веблену, 
Коммонсу и Гамильтону, движение всей социально-экономической 
системы. Это усиливает, поведенческий уклон, концепции, но в то же 
время  существенно сужает ее теоретическо-методологические и меж-
дисциплинарные возможности. Между тем, уже выяснение простей-
шей субординации институтов позволяет определить их системообра-
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зующее ядро (политические и рыночные институты, защита собствен-
ности и конкуренции), обеспечивающее функционирование и развитие 
макро системы: производство – распределение, обмен, потребление. 
Соотношение подсистемы и макросистемы приобретает особый смысл 
с учетом:

а) известного положения о взаимосвязях степени сложности, а так 
же динамики регулируемой и регулирующей систем;

б) выяснения диалектики взаимосвязей функционирования и развития;
в) определения духовной составляющей процесса развития, как 

мощного фактора воздействия на систему институтов;
г) приоткрывшиеся возможности инверсионно-полевого уровня ис-

следования внутрисистемной динамики и использования инверсионно-
полевого подхода для определения и сопоставления уровней качествен-
ных изменений в институтах, организациях и окружающей социально-
экономической и экологической среде;

д) расширения и углубления институциональной теории на основе 
историко-экономических исследований отраслевых и межотраслевых 
институтов, а так же их внутриорганизационных подсистем в совре-
менных ТНК, альянсах, кластерах.

Кроме того, в рамках предлагаемого системного толкования вос-
станавливаются конструктивные взаимосвязи предмета и метода ис-
следования, когда научные требования к методу (методологический 
плюрализм, теоретический релятивизм, междисциплинарный подход) 
увязываются с научными представлениями о предмете. Поэтому не «со-
вокупность правил», а углубляющая содержание и методологический 
потенциал, системность институтов должна стать их основной поня-
тийной характеристикой. 

2. Заметным недостатком в определении понятия институты являет-
ся так же пониженный уровень интеграции научного принципа разви-
тия. Собственно, в большинстве определений о нем вообще не упоми-
нается, а в теории речь идет, преимущественно, о динамике институтов 
и факторах, влияющих на их изменение (наука, технологии, органи-
зации, социальные прослойки и др.). Реализация же проблемы более 
глубокой трактовки процесса развития, поставленной Ф. Броделем, Э. 
Мореном и самим Д. Нортом, отмечавшим, что именно динамической 
теории изменений недостает современной экономической науке, – сво-
дится  к тем же институтам, которые вместе с технологиями считаются 
ключами к пониманию развития в экономической истории и теории. 
Многие, не без оснований, видят в этом громадный шаг вперед.  И с 
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этим, с определенными оговорками, можно согласиться, но не смущает 
ли исследователей, наряду с этим, то обстоятельство, что речь идет не 
столько о теории развития, сколько о регистрации очень важных, но 
все же односторонне-эмпирических фактов, подлежащих дальнейшему 
осмыслению на уровне научных принципов качественных изменений в 
развивающихся системах? Другими словами, не назрела ли необходи-
мость новой трактовки развития, как инверсионно-полевого процесса? 
Определив основные принципы инверсионных изменений (внутренняя 
дифференциация качеств, ветвления, напластования, превращения, со-
пряженности и др.), и освоив понятие связанных с ними инверсион-
но-полевых процессов, особенности их моделирования, исследования 
и проектирования, мы сможем продвинуться по пути формирования 
междисциплинарной теории развития. В институциональной теории, 
одновременно, мы получим упреждающую информацию об изменении 
институтов, о возможных альтернативах развития, об уровнях инверси-
онности, как показателях качественных изменений и готовности к инте-
гративным вариантам функционирования. Что касается моделирования 
и проектирования инверсионно-полевых процессов, то их использова-
ние в институциональных подсистемах может способствовать разви-
тию и повышению уровня эффективности как внутренних межинсти-
туциональных, так и внешних кластерно-сетевых связей. Вот почему 
интеграция инверсионно-полевых представленый в понятийный аппа-
рат и в теорию институтов в целом, а также в экономическую историю, 
является актуальнейшей междисциплинарной проблемой.

3. Серьёзным упущением, предлагаемых определений является так 
же их полная ограниченность от основных тенденций в современной 
методологии исследований (методологический плюрализм, инстру-
ментализм, теоретико-методологический релятивизм). Динамика со-
временной действительности настоятельно требует, чтобы понятий-
ный аппарат не тяготел к железобетонным конструкциям, а в каждом 
из своих звеньев содержал творчески-динамическую сердцевину, сти-
мулирующую процесс познания и связи с практикой. Именно так мы 
понимаем установки современного неорационализма, включающего: 
конструктивную направленность познания, различные познавательные 
позиции, ориентацию на социальную действительность, диалогово-
консенсусные подходы. Такой   креативно-стимулирующей серцевиной, 
реализующей неорациналистические устремления является, по нашему 
мнению, разрабатываемый ныне тот же инверсионно-полевой подход. 
Объединяя его, с системностью мы создаем возможность исследования 



15

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

нового, инверсионного аспекта внутрисистемной динамики. Поэтому, 
определяя понятие институтов, следует подчеркнуть, что они, как и 
макрообъект исследования, представляют  собой адаптивное образо-
вание, – развивающуюся инверсионную, динамичную, качественную, 
комбинационную систему кластерно-сетевого типа с большим разно-
плановым потенциалом инновационных и латентно-регрессивных  ка-
чественных изменений.

При этом, как бы успешно с начало ни функционировали ее звенья, – 
с течением времени, – согласно тенденции подчеркнутой А. Тойнби – 
под влиянием внутрисистемных и, особенно, внешних факторов, она 
перестает соответствовать обстоятельствам и корректируется или 
сходит с исторической сцены. Тойнби указывал на судьбы институци-
ональных систем Спарты, Османской империи и др. стран. Этот спи-
сок можно было бы удлинить вплоть до развала Советского Союза. 
Рассматриваемую тенденцию, на первый взгляд, трудно увязать с мно-
говековой гибкостью капиталистической рыночной системы, но закон 
постоянных инверсионных изменений распространяется на все эко-
номические объекты, явления и процессы.  И подтверждением этому 
служит и современный кризис, и усложнение хозяйственных систем, 
усиливающее риски возможных катастроф, и опасности мирового до-
минирования одной страны. Таким образом, наша уверенность в том, 
что только институты являются ключом к пониманию экономического 
развития, должна быть определенным образом, скорректирована на по-
чве инверсионности, подтверждаемой реальными фактами и на основе 
дальнейшего обновления экономической теории.

Приведенные замечания и пожелания дают возможность выйти на 
определенный вариант трактовки рассматриваемого нами понятия. А 
именно, институты – это инверсионно-динамическая, общественно 
признанная подсистема формальных, неформальных правил и запре-
тов, влияющих на уровень эффективности, функционирования и раз-
вития инверсионной рыночной макросистемы: производство – распре-
деление, обмен – потребление, (включая организации), формирующих 
систему социально-экономических отношений в обществе и выражаю-
щих частнособственнические интересы, мотивы, стимулы деятельно-
сти и нормы поведения экономических агентов.

О главных преимуществах такого подхода к трактовке институтов 
было сказано в ходе критических пожеланий по качеству существую-
щих формулировкой. Теперь же, на наш взгляд, необходимо добавить 
следующее:
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а) Предложен вариант междисциплинарного, многоаспектного опре-
деления институтов, нацеленный на усиление взаимосвязей историко-
экономических и теоретических исследований.

б) Внимание акцентируется не только на взаимосвязях институтов 
и организацией, но также на макрофункциях институтов в развиваю-
щейся социально-экономической системе, что значительно расширяет 
основы интеграции знаний.

в) Одной из общих, центральных проблем познания рассматривае-
мых наук становятся взаимосвязи в структуре: институты – социальные 
экономические отношения. Социально-экономическим движениям воз-
вращается роль факторов, воздействующих на институты.

г) Категории функционирование и развитие (подсистем и систем, 
процессов и явлений) расширяют творчески-методологические функ-
ции, а углубление трактовки развития переходит в разряд актуальней-
ших междисциплинарных задач.

Вторым междисциплинарным рубежом ближайшей интеграции 
историко-экономических и теоретических знаний является проблема 
творческого подхода к использованию понятия и теоретического тол-
кования технологического способа производства. Как и в предыдущем 
случае, условием интеграции, по нашему мнению, должно стать, по-
началу, уточнение основного понятия. Дело в том, что уже предложен-
ные трактовки существенно сужают его понимание, не учитывая, зача-
стую, и тех полезных наработок, которые предлагаются самой теорией 
институтов. Возьмем, к примеру, определение  в коллективной работе 
«Обучение рынку» [2]. Приводится следующее определение: «техно-
логические способы производства – это комплексы взаимосвязанных 
технико-технологических принципов, которые определяют техноло-
гическое содержание производственных процессов и представляют 
собой технологическую основу экономического роста на протяжении 
долговременных этапов развития цивилизации и отграничены один от 
другого радикальными революционными изменениями в процессе раз-
вития системы производительных сил» [2, с. 44-45]. Как видим, в этой 
характеристике есть многое, кроме указания структурных элементов 
способа, особенностей их функционирования и развития. Это, есте-
ственно, снижает методологический потенциал понятия как инстру-
мента исследования. Более удачная формулировка приводится авто-
рами «Институционально-информационной экономики» А. А. Чухно, 
П.  М. Леоненко и П. И. Юхименко. В их понимании предмет исследо-
вания предстает «как способ производства, основывающийся на техни-



17

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

ко-экономическом соединении вещественных и личностных факторов 
производства, комплексе технико-технологических отношений между 
вещественными составляющими производительных сил и системе тех-
нико-экономических отношений» [13, с. 234]. При всех положительных 
качествах этих определений все же остаются неясными ответы на сле-
дующие вопросы:

а) является ли технологический способ комплексом или подсистемой?
б) почему, вопреки институциональной теории не указывается на 

взаимосвязи технологического и институционального, как факторов 
развития технологических укладов и макросистемы в целом?

в) чем оборачивается неучет проблематики складывающейся, особо 
актуальной ныне динамической теории производства?

В поисках ответов на эти вопросы, заметим поначалу, а позже 
подтвердим, что структурные особенности рассматриваемого техно-
логического способа производства, их взаимосвязь, с учетом инте-
гративных тенденций, дают основание считать его не комплексом, а 
системообразующей подсистемой социально-экономического макро-
объекта. Это значит, что на нее распространяются все ранее предло-
женные уточнения, касающиеся диалектики соотношений функцио-
нирования и развития, инверсионных качественных изменений и роли 
духовных производительных сил. Уточнение связей подсистемы и 
макросистемы, особенно важно в междисциплинарном плане, так как 
дает возможность поднять проблему разработки модели сложных со-
циально-экономических систем по Г. Коландеру  [6] и, таким образом, 
перекинуть еще один мост взаимосвязей между историей экономики 
и макроэкономической теорией.

Что же касается суженной трактовки технологического способа про-
изводства в отрыве от порождающей его рыночно-институциональной 
системы (вспомним хотя бы превращение торгового капитала в про-
мышленный, рост объема и разнообразия физического капитала в фор-
ме новых орудий труда по Д. Хиксу), то в данном случае отступление от 
традиции могло бы придать толкованию углубленный смысл, тем более, 
что именно институты обеспечивают взаимодействие основных факто-
ров экономического роста.

Не учёт в процессе разработки понятия, проблематики динамиче-
ской теории производства, вызванный недостатком отечественных 
публикаций, естественно снова оборачивается известной неполнотой 
формулировок, снижение их теоретико-методологического потенциа-
ла. Преодоление сложившейся ситуации требует совместных действий 
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историков и теоретиков. Это их общая теоретико-методологическая 
проблема. И здесь, разделяя озабоченность Д. Норта («динамическая 
теория изменений – вот чего не хватает современной экономической 
теории») [7] и горечь сокрушений Д. Хикса (динамическая теория «до 
сих пор служит предметом острых дискуссий») [11, с. 308] мы обязаны 
вспомнить вопрошающе-программную фразу известного историка-эко-
номиста Фернана Броделя: «как поймать изменение?». Другими сло-
вами, каковы принципы внутрисистемных качественных изменений? 
И, после этого, обратившись масштабной историко-экономической 
действительности, мы убедимся еще раз, что именно инверсионные 
качественные изменения являются глубинным динамическим призна-
ком индустриальной, постиндустриальной экономики и, безусловно, 
самого технологического способа производства. И в самом деле, в ос-
нове его структуры и функционирования лежит инверсия соединения 
вещественных и личностных факторов производства, обеспечивающая 
превращение материалов в готовый продукт. Его внутреннюю динами-
ку обеспечивают гибкие автоматизированные многофункциональные 
системы, представляющие собой инверсионные комбинации гибких 
ячеек и гибких транспортных компьютеризированных линий. Все ак-
тивней используются нано технологии на основе инверсионного соеди-
нения знаний физики, химии, биологии, материаловедения.

Биоиммитационные компьютерные модели стимулируют развитие 
робототехники тех же нанотехнологий и других сфер материального 
производства. Итак, факты свидетельствуют еще раз, что технологиче-
ский способ производства по своим структурно-динамическим характе-
ристикам является инверсионным, системно творческим образованием. 
Все сказанное, с учетом опыта отечественных исследователей, дает воз-
можность уточнить его понимание в виде следующей формулировки:

Технологический способ производства это обусловленная нако-
плением капитала, инверсионная подсистема, функционирующая в 
определенной институциональной среде, основанная на соединении 
вещественных и личностных факторов производства, присущих ему 
технико-технологических, технико-экономических, социально-эконо-
мических отношений и обеспечивающая вместе с институтами, наукой, 
образованием и культурой развитие технологических укладов и соци-
ально-экономического макро образования в целом. Такая расширитель-
но-междисциплинарная трактовка, на наш взгляд, имеет ряд немало-
важных творческих преимуществ:
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1. Она соединяет системный, инверсионный и институциональ-
ный подходы к предмету исследования, нацеливая на углубленное позна-
ние внутренней динамики и процесса развития экономических систем.

2. На этой основе приоткрывается возможность дальнейшего рас-
ширения междисциплинарных связей экономической истории и эконо-
мической теории, особенно с учетом проблем глобализации и деинду-
стриализации [3].

3. Предложенный вариант понимания вплотную подводит к не-
обходимости разработки междисциплинарной модели сложных со-
циально-экономических систем, на которых акцентировал внимание 
Ч. Коландер [6].

4. На первый план, в программе первоочередных исследований, 
выдвигается актуальнейшая проблема: интеграция теории экономиче-
ского роста, постиндустриального общества и общей концепции инсти-
тутов с теорией устойчивого экономического развития.

Не трудно заметить, что в последнем тезисе речь идет и о переходе 
от теории экономического роста к междисциплинарной теории эконо-
мического развития и о новом этапе эволюции экономических знаний.

Третьим предварительным условием и, одновременно, важнейшим 
шагом в усилении содержания и творческих взаимосвязей экономиче-
ской истории и теории является разработка трехуровневой модели ре-
интеграции человека в данных науках. В связи с этим, следует сначала 
отметить, что точка зрения Д. Норта и Д. Хикса, считавших, что теория 
истории экономики может быть создана только на основе институцио-
нального подхода, требует определенных уточнений. Кроме институ-
ционального аспекта здесь не обойтись без совершенствования теории 
систем, без трансформации представлений об экономическом росте в 
новую, углубленную междисциплинарную концепцию развития.  Эта 
концепция, как отмечалось, в свою очередь, невозможна без конвер-
генции доктрин постиндустриального общества, институтов, эконо-
мического роста и устойчивого экономического развития. И, наконец, 
эффективное решение задачи неосуществимо без развитого антропо-
логического аспекта исследований в экономической истории и теории. 
Более того, в истории экономики необходимо создать историко-эконо-
мическую антропологию, изучающую долгосрочный, многоплановый 
процесс влияния хозяйственной деятельности на человека. Примерно в 
таком варианте результаты этой комплексной инновации окажут долж-
ное влияние на теоретические основы интересующих нас наук и по-
служат их творческому сближению. Но для этого потребуется еще одно 
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условие, которое  связано с реализацией трехуровневой модели реин-
теграции человека.  Переходя к более подробной характеристике трех-
уровневой модели, отметим следующее.

Первый аспект интеграции на основе предложений уже витаграммы 
личности нацелен на исследования человека в рамках существующей 
системы институтов, его жизнедеятельности, ментальности, качества, 
поведения в роли экономического агента, собственника индивидуаль-
ного капитала, члена семьи элемента, окружающей социальной среды. 
Поскольку теория рассматривает индивида как институт, встает и про-
блема познания его институциональных функций, связей, творческих 
возможностей. Все перечисленные аспекты и в отечественной эконо-
мической истории и в теории, до настоящего времени, детально не из-
учались. Открывшиеся возможности позволяют существенно расширить 
информацию, интересующую не только эти науки, но и современный 
менеджмент, социологию, прогнозирование. Есть основания полагать, 
что спрос на нее в ближайшем будущем будет возрастать по мере ис-
следования поведения рыночных агентов, особенностей гуманитарных 
технологий, когнитивных способностей бизнесменов и многое другое. 
На этой основе, постепенно, вырисовывается и упомянутая уже необхо-
димость разработки в истории экономики историко-экономической ан-
тропологии, которая, кроме всех перечисленных задач, возьмет на себя 
функции изучения воздействия долгосрочного развития экономики на 
физические, социально-экономические, действенно-духовные, творче-
ские способности человека.  Это необходимо и для совершенствования 
институциональной системы, в центре которой и в условиях рынка дол-
жен стоять человек, и в целях регулирования его долгосрочного развития.

Второй уровень реинтеграции человека связан с организациями. До 
недавнего времени фирма как специальный предмет исследования не 
была по-настоящему представлена в экономической истории, а в теории 
ей начали уделять должное внимание лишь в последние десятилетия. 
Теперь ситуация меняется. Обе науки расширяют исследования орга-
низаций. При этом в истории экономики открывается еще один аспект 
сотрудничества с теорией: наряду с изучением предприятий, исследует-
ся их взаимосвязи с институциональной средой, а так же вопросы  ре-
гулирования. Одновременно в центре внимания оказывается проблема 
человеческих ресурсов, знаний, социального капитала, менеджмента, 
организационной культуры и многое другое. Надо думать, что истори-
ко-экономические исследования этого типа вскоре станут надежной ба-
зой современной институциональной и общей теории.



21

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

Следующий, третий уровень реинтеграции человека в экономиче-
скую историю и теорию связан с новым, еще не прижившимся поняти-
ем духовных производительных сил (ДПС) общества. К ним, как отме-
чалось, принадлежат: наука, образование, культура, а так же духовные 
силы личности, семьи, организации, гражданского общества, управлен-
ческой элиты, присущие им внутренние институты и связи с внешней 
институциональной системой в целом. Но в трехсекторной модели эко-
номики, скажут нам, наука, образование и культура относятся к сфере 
обслуживания. Да, но это обстоятельство не должно закрывать пути 
дальнейшего исследования этого разнокачественного, медленно инте-
грирующегося образования и выявления его дополнительных иннова-
ционных функций. Уже начальная стадия движения в этом направлении  
предполагает введение данного представления в понятийный аппарат 
истории и теории экономики. Это позволяет поставить в центр вни-
мания ядро сущностных сил нации, как уже воплощенных,  так и по-
стоянно воспроизводящихся.  Это ядро влияет  на развитие институтов 
всей социальной системы и, главное, на воспроизводство гуманистиче-
ски настроенного, правопослушного, интеллектуально и экономически 
конкурентоспособного человека. Исследование и корректировка взаи-
мосвязей ДПС с институциональной макросистемой становится одной 
из первостепенных задач экономической истории и теории. Но пред-
варительным условием этого процесса продолжает оставаться дальней-
шая разработка теории ДПС.

В разработку теории ДПС, по-видимому, должны войти представле-
ния о реструктуризации управления наукой, ее новом институциональ-
ном обеспечении, о сближении с образованием культурой и формиро-
вании системы кластерного типа с ярко выраженными креативными 
функциями. Превращение системы, в дальнейшем, в многофункцио-
нальную креатосферу производящую новые идеи, знания, информацию, 
технологии, регулирующую уровень духовной и социальной жизни в 
обществе и спасающую его от опасностей дегуманизации, фашизации, 
одичания и других деструктивных уклонов, приведет, надо думать, к ка-
чественно-новому состоянию институтов и социально-экономического 
макрообъекта в целом.

Выводы и предложения. В заключение всего сказанного следует 
отметить, что реализованный в данной статье методологический под-
ход (инверсионное соединение рационализации коренных понятий с 
инновационной моделью трехуровневой реинтеграции человека в эко-
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номической истории и теории) дает возможность прийти к следующим 
основным выводам:

1. Выяснение и решение первоочередных междисциплинарных 
проблем открывает новые возможности дальнейшего творческого взаи-
модействия теории и истории экономики

2. Надежной методологической основой, наряду с совершенство-
ванием понятий, могут стать интеграция в теории институтов инвер-
сионно-полевого подхода и понимание качественных инверсионных 
изменений, как одного из главных признаков индустриальной, постин-
дустриальной экономики и технологического способа производства

3. Новым направлением взаимосвязей становятся историко-эконо-
мические исследования отраслевых, внутриотраслевых и внутриорга-
низационных институтов

4. В качестве общей исследовательской проблемы истории и 
теории выступает познание особенности взаимосвязей в структу-
ре: институты – социально-экономические отношения. Социально-
экономическим движениям возвращается роль факторов воздействую-
щих на институты

5. На почве нового понимания системообразующей роли техноло-
гического способа производства возникает идея конвергенции: теорий 
экономического роста, постиндустриального общества и устойчивого 
экономического развития с теорией институтов. Разработка, на этой ос-
нове, междисциплинарной модели сложных социально-экономических 
систем станет еще одним шагом к обновлению экономической теории и 
усилению ее междисциплинарных функций.

6. К существенным стимуляторам усиления взаимосвязей эконо-
мической истории и теории институтов следует отнести так же: разра-
ботку историко-экономической антропологии, историко-экономические 
исследования организаций, интеграцию представлений о духовной со-
ставляющей процесса развития социально-экономических систем

7. Поскольку духовные производительные силы (ДПС) находятся 
в тесной взаимосвязи с технологическим способом производства, си-
стемой институтов и организаций, являясь исходным звеном формиро-
вания инновационных идей, воздействующих на всю систему, ее сохра-
нение и развитие, – то их общесистемная, творчески интегрирующая 
роль должна найти четкое отражение и в современных экономических 
знаниях. И если говорить о ключевых факторах развития экономики, 
то именно ДПС принадлежит первостепенная духовно-созидательная 
роль, за которой уже, вопреки Норту, следуют технологии и институ-
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ты. Именно к такому выводу можно прийти и на основе анализа соз-
данной институционалистами теории постиндустриального общества 
и на основе мнений целого ряда известных западных авторов (А. Солоу, 
Д. Белл, Р. Камерон, П. Ромер, О. Галор, О. Моав и др). Необходимо и 
дальше продолжить данные исследования, которые более четко будут 
обозначать базовые ориентиры инновационной экономики и экономики 
знаний. Время действительно не ждет.
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ЕКОНОМІКИ ТА ТЕОРІЇ ИНСТИТУТОВ

У статті розглядаються базові аспекти реалізація методологічного підходу 
в системі інверсійного з’єднання раціоналізації корінних понять з інноваційною мо-
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них досліджень галузевих і міжгалузевих інститутів, а також їх внутрішніх органі-
заційних підсистем в сучасних ТНК, альянсах і кластерах.
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MULTIDISCIPLINARY ISSUES OF HISTORY OF 
ECOCOMICS AND THEORY OF INSTITUTES 

In the article the basic aspects of the methodological approach realization in the 
system of the inverse connection of the fundamental concepts with the three-tier innova-
tive model of the human reintegration in the economic history and theory. The necessity 
of the further development of the spiritual productive forces of the society, as the basics 
of the formation of the innovative economics and knowledge economics, is proved. The 
model of expansion and deeping of the institutional theory on the basis of historical and 
economical researches of sectoral and intersectoral institutions, and their internal organi-
zational subsystems in the modern TNCs, alliances and clusters, is proposed.

Key words: classical institutional theory, history of economics and theory of in-
stitutes, spiritual productive forces, model of human reintegration, macro and microeco-
nomic development, postindustrial society, knowledge economics, innovative process, 
intellectual and creative development of the society.  

References

1. Bеst, М. (2002). Novaia konkurentsiia. Insituty i promyshlennoe razvi-
tie [New competition. Institutes and industrial development]. Moskva.  
[in Russian].  

2. Obushenie rynka [Market training]. Moskva : Ekonomika. [in Russian].  
3. Zveriakov, M. I. (2017). Globalizatssia i deindustrializatsiia : soderzhanie, 

protivorechie i sposoby ikh resheniia [Globalization and de-industrializa-
tion : content, contradiction and methods of their solution]. Ekonomika 
Ukrainy. – Economy of Ukraine, № 12, pp. 3-12. [in Russian].  

4. Institutsionalnaia arkhitektonika i dinamika ekonomicheskikh preobrazova-
nii [Institutional architectonics and dynamics of economical transforma-
tions]. Kharkov : Fort. [in Russian].  

5. Kembridzhskaia ekonomicheskaia istoriia Evropy novogo i noveishego vre-
meni [Cambridge economical theory of Europe of the new and newest time]. 
Moskva : Institut Gaidara. [in Russian].  

6. Kolander, G.  (2009). Revoliutsionnye znachenie teorii slozhnos-
ti [Revolutionary importance of the theory of difficulties]. Voprosy 
Ekonomiki.  – Questions of Economics, № 1. pp. 84-108. [in Russian].  

7. Nort, D. (2000). Instytutsii, instytutsiini zminy ta funktsionuvannia eko-
nomiky [Institutions, institutional changes and economics’ functioning]. 
Kyiv : Osnovy. [in Ukrainian].  

8. Problemy sovremennoi ekonomiki i institutsiionalnaia teoriia [Issues of the 
modern economy and institutional theory]. Donetsk. [in Russian].  

9. Uperenko, N. A. (2013). Evoliutsiia sviazei ekonomicheskoi istorii i eko-
nomicheskoi teorii – Istorik-ekonomist S. Ya. Borovoi i problem sovre-
mennoi istorii ekonomiki [Evolution of the relationships between the his-
tory of eceonomics and eceonomical theory – Historian and economist 



26

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

S. Ya. Borovoi and issues of the modern history of economics]. Odessa.  
[in Russian].  

10. Furbotn, E. G. & Rikhter, R. (2005). Instituty i ekonomicheskaiia teoriia 
[Institutes and economic theory]. [in Russian].  

11. Khiks, Dt. (2003). Teoriia ekonomicheskoi istorii [Theory of economical 
history]. Moskva : Voprosy ekonomiki. [in Russian].  

12. Khodzheon, D. (2003). Ekonomicheskaia teoriia i instituty [Economic theo-
ry and institutes]. Moskva. [in Russian]. 

13. Chukhno, A. A., Leonenko, P. M. & Yukhimenko, P. U. (2010). 
Institutsionalno-informatsiina ekonomika [Institutional and informational 
economics]. Kyiv: Znannia. [in Russian].  

14. Shastitko, A. E. (2009). Novaia institutsionalnaia ekonomicheskaia teoriia 
[New institutional economical theory]. Moskva. [in Russian].  



27

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

УДК 658.56
DOI: 10.18524/2413-9998/2018/1(38).135305

В. І. Захарченко, 
доктор економічних наук, професор
кафедри менеджменту зовнішньоекономічних відносин
Одеський національний політехнічний університет, 
просп. Шевченко, 1, м. Одеса, 65044, Україна
e-mail: nvzakharchenko777@gmail.com

ОБГРУНТОВАНІСТЬ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ 
В ПИТАННЯХ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Запропоновано системний підхід до виявлення і відбору методів підвищен-
ня продуктивності, зниження виробничих витрат та покращення якості для того, щоб 
підхід консультанта до вирішення проблеми був більш зорієнтований на проблему, 
ніж чим на метод. Предметом консалтингових послуг в сфері управління сучасним 
виробництвом є продукція, методи організації виробництва, людський фактор. Роз-
глянуті питання містяться у межах сучасного інноваційного виробництва.

Ключові слова: консультант, виробництво, технологія, продукт, дизайн, 
якість, контроль, планування, норма, робітник.

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному 

промисловому виробництві швидкий розвиток технологій примусив 
більшість підприємців впроваджувати автоматизацію виробництва 
на основі інтегрованих комп`ютерних систем. Консультанти з 
управління виробництвом повинні постійно нагадувати своїм 
клієнтам про циклічний перехід (заміну) продукцію, системну зміну 
діючої технологічної системи, відповідність кваліфікації виконавців 
(робітників) зміненій технологічній системі основного виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час роботи над 
цим матеріалом автор використовував праці наступних вчених: 
О. Дериколенко [1], Е. Кузнєцова [4], Ю. Лапигіна [5], Й. Петровича [6], 
М. Кубра [7], А. Колосова [8], А. Яковлєва [9]. Вказані вчені, на думку 
автора, вибірково використовують доходи управлінського консалтин-
гу до аналізу промислового виробництва, тобто розглядають окремі 
аспекти: в першу чергу, оцінку ефективності виробництва та ризику  
[1, підрозділи 3.3 і 3.4], переважно функціональні сфери менеджменту 
[4, с. 47], віддаючи перевагу організаційній діяльності в управлінсько-
му консультуванні [5], використовуючи, в першу чергу, інструменти 
проектного менеджменту [6], цілеспрямовано підводити клієнта під 
підвищення стійкості його підприємства [8], беруть до уваги переважно 
інноваційну діяльність [9].
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Постановка завдання. Розробити систематизований підхід до вияв-
лення і вибору методів підвищення ефективності промислового вироб-
ництва на мікрорівні на основі заходів управлінського консультування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виробництво – це, перш 
за все, процес перетворення певних ресурсів, що використовуються, в 
необхідну вихідну продукцію у вигляді товарів і послуг. Тому до нього 
можна віднести не тільки виробничі операції, але, й інші форми діяль-
ності, такі як будівництво і транспортування, служби охорони здоров’я 
і навіть офісна робота.

Цей процес перетворення вимагає, щоб керівник виробництва 
приймав рішення, що дозволяють отримати продукцію необхідної 
кількості і якості, яка буде поставлена до певної дати при мінімальній 
вартості. Завдання консультанта – при необхідності порекомендувати, 
як краще досягти цієї мети. У більшості випадків консультант з питань 
управління виробництвом, виконуючи свої функції, цілком може 
відчути плоди своєї праці. У цьому сенсі він, мабуть, знаходиться в 
більш вигідному становищі, ніж його колеги в інших областях, таких як 
загальне питання управління і керівництва кадрами.

У сфері виробництва проблеми, що пред’являються консультанту, 
можуть мати самі різноманітні значення для підприємства клієнта.

Останнім часом швидкий розвиток технологій, зокрема зростаюче 
використання комп’ютерів у виробничих операціях, змусило багато 
організацій впровадити так зване автоматизоване виробництво на 
основі інтегрованої комп’ютерної системи. У деяких випадках це було 
зроблено або намічалося для того, щоб «не відставати від інших», 
без необхідної підготовчої роботи. Комп’ютери застосовуються у 
виробництві через системи автоматизованого виробництва. У другій з 
цих областей було виконано кілька розробок, в тому числі впровадження 
гнучких виробничих систем. Консультант з питань виробництва 
повинен нагадати своїм клієнтам, що якщо схема організації робіт 
слабка, промислові зразки застарілі, системи планування і управління 
виробництвом не з кращих, а стандарти нечіткі, перенесення цих 
«хвороб» в автоматизовану систему виробництва не дає нічого.

 Крім того, стало швидше правилом, ніж винятком, що нова технологія 
впроваджується паралельно з традиційною. Можливо, це постійна 
особливість перехідної фази, і консультант повинен вміти діагностувати 
проблеми і підвищувати ефективність, особливо традиційної технології, 
щоб збільшити продуктивність і знизити витрати або для підготовки до 
впровадження прогресивної технології.
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Виконуючи це завдання, консультант може використовувати принцип 
систематичності, пам’ятаючи про три основних аспекти: продукт 
або продукція; методи і організація роботи;  люди, які беруть участь  
[7, ч. 2, с. 69].

Консультант може зосередитися на будь-якому з цих аспектів 
відповідно до домовленості між ним і клієнтами. Однак у багатьох 
випадках ця класифікація дещо штучна – проблеми, пов’язані з якістю 
продукції, наприклад, можуть бути викликані поганими методами 
роботи, поганою підготовкою працівників тощо. Проте такий підхід 
може допомогти розібратися в своїх думках.

В межах кожної з цих областей до послуг консультанта є різноманітні 
методи виробництва і управління, починаючи від простих і закінчуючи 
більш складними. Наприклад, методи, що застосовуються в галузі 
планування виробництва, можуть коливатися від простих гістограм для 
мережевого планування до більш складних дослідницьких прикладів, 
таких, як моделі черги. Вибір завжди залежить від конкретної ситуації 
і ступеня розвитку галузі. В даному розумінні ми не намагаємося 
обговорити ці методи. Вони описані в різних публікаціях, що стосуються 
управління виробництвом і вивчення операцій. Замість цього ми 
зупинимося більш детально на систематичному підході до виявлення 
і вибору методів підвищення продуктивності, зниження виробничих 
витрат і поліпшення якості для того, щоб підхід консультанта до 
вирішення проблем був більш орієнтований на проблему, ніж на метод.

Результат. А. Продукція. Продукт спочатку являє собою речовину 
або безліч сировинних матеріалів, що обробляються так, щоб надати 
їм якісні характеристики, відповідно певного еталону, встановленому 
заздалегідь. Однак рідко можна знайти підприємства, які виробляли б 
тільки один продукт. Зазвичай ми маємо справу з номенклатурою або 
безліччю продуктів, які виготовляються на замовлення для поповнення 
запасів або для того і іншого разом. У більшості випадків лише 
кілька продуктів утворюють основу продукції, що виробляється, або 
представляють найдорожчі вироби (що дає найбільшу норму прибутку). 
Консультанту, в такому випадку, рекомендується розпочати завдання 
з аналізу номенклатури, щоб виявити один чи кілька продуктів, що 
становлять основу і є значно дорожчими, і зосередити свою увагу на 
певних, що стосуються їх основних областях.

1. Дизайн продукту. Початківець консультант може бути здивований, 
що дана область рідко користується заслуженою увагою. У багатьох 
випадках традиційний продукт або продукт, що користується успіхом, 
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виробляється багато років з недостатньо продуманими характеристика-
ми з точки зору дизайну. В інших випадках дизайн відносять виключ-
но до області маркетингу та надають право маркетологам приймати 
всі рішення. Дизайнерська робота – це більше, ніж просто розробка 
привабливого продукту. Вона повинна бути заснована на колективній 
творчості кількох підрозділів підприємства, а саме маркетингу, 
виробництва і калькуляції витрат.

В співвідношенні виробництва консультанта хвилює той факт, що 
дизайн повинен визначати технологічний процес і методи роботи, тип 
сировинних матеріалів, характер обладнання для обробки матеріалів, 
які будуть використовуватися.

Консультант знає, що продукція повинна відповідати обладнанню, 
за допомогою якого виготовляється (наприклад, за розмірами, ступеня 
точності, продуктивності та вартості), і навпаки. У ряді випадків йому 
може знадобитися вивчити цей взаємозв’язок і підготувати рекомендації 
клієнту щодо продукту, обладнання або того й іншого разом. Як 
зазначалося раніше, будь-які запропоновані зміни дизайну продукції 
повинні узгоджуватися з фахівцем з маркетингу з урахуванням 
можливостей її проникнення на ринок.

2. Використання матеріалів. Навіть коли основна увага спрямова-
на на сировину, з якої формується кінцевий продукт, завдання може 
включати вивчення інших матеріалів, що застосовуються у виробничо-
му процесі, таких, як  пакувальний матеріал, паливо і навіть фарби і 
мастильні речовини. Це область, де можна отримати значну економію 
без занадто великих зусиль, особливо в таких галузях промисловості, 
як виготовлення одягу, меблів, металевих виробів і т.п. Зрозуміло, чим 
вище відсоток вартості матеріалів, тим потрібніше провести досліджен-
ня в цій області. Є три підходи до зменшення витрат матеріалів:

−	 змінити дизайн з метою зменшення витрат сировини;
−	 якщо дизайн не можна змінити, можна спробувати збільшити 

вихід продукції, змінюючи метод крою одягу, різання металу або дерева 
для зведення відходів до мінімуму або змінюючи вихідний розмір 
сировинного матеріалу;

−	 на різних етапах виробництва неминуче будуть з’являтися 
відходи. Необхідно пам’ятати про два питання: чи можна переробляти 
їх для отримання побічної продукції (або окремих її компонентів) або 
продати? Наприклад, в процесі виготовлення вина утворюється залишок, 
що являє собою в основному солі винної кислоти. Їх іноді розглядають 
як відходи, які слід викидати, але фактично можна перетворити в винну 
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кислоту, дорогий продукт, який використовується як консервант в 
кондитерській промисловості.

3. Управління запасами. Консультант повинен пам›ятати, що є три 
типи запасів: сировина, незавершене виробництво і готові вироби. Для 
всіх повинен панувати один загальний принцип: слід підтримувати їх 
на мінімально безпечному рівні. Для сировини і готових виробів без-
печний рівень, що враховує ненадійність поставок і дозволяє уникнути 
повних витрат в результаті втраченого збуту. Це резервний, або буфер-
ний, запас не виправдовує високого рівня запасів, і його не слід вико-
ристовувати безладно для отримання «знижки з кількості» або для осо-
бливих угод.

Для готових виробів бажаний рівень запасів необхідно визначити, 
консультуючись з фахівцями з маркетингу та фінансів, щоб спробувати 
збалансувати можливі витрати (можливість втрати збуту, або закінчаться 
запаси) і витрати на утримання (вартість утримання складу).

Велику економію надає мінімізація запасів незавершеного 
виробництва. Ця система приводилася як один з основних характерних 
ознак японської промисловості. Щоб досягти цього, потрібно вивчити 
баланс операцій, усунути або скоротити вузькі місця і пропагувати 
переваги системи, по якій накопичення запасів у будь-якого верстата 
допускається в дуже малих кількостях або зовсім не допускається.

4. Контроль якості.  Слід розрізняти стандарти якості для сировини 
кінцевої продукції. Відносно перших консультант повинен поцікавити-
ся, чи не занадто завищені встановлені стандарти, що роблять сирови-
ну дорожчою, ніж необхідно, або занижені, що дають високий відсоток 
браку в процесі виробництва.

Під час обробки кожен верстат або операція вносить свої власні 
відхилення від встановленого стандарту. Ці відхилення можна 
визначити і використовувати для складання графіка контролю якості, 
встановлюючи верхні і нижні допустимі межі. Вихід через них може 
служити обґрунтуванням відмови від проекту. Можливо завдання по 
установці таких меж, визначенню термінів контролю під час виконання 
операцій, частоти вибірок і застосовуваних методів. Однак в ряді 
випадків відхилення від стандарту автоматично реєструється, що 
дозволяє уникнути традиційних контролерів якості.

Б. Методи організації виробництва. В цілому увага повинна 
приділятися наступним областям: виробничі процеси і схема організації 
робіт; транспортування матеріалів; виробниче планування; методи 



32

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

роботи; установка норм продуктивності; заходи по експлуатації; 
економія енергії.

1.Трудові процеси і схема організації робіт. Виробничі операції в 
організації зазвичай відноситься до трьох основних критеріїв. Перша 
– виробництво при нерухомому положенні, коли виріб нерухомий, а 
робітники і обладнання переміщаються біля нього, як, наприклад, при 
будівництві літаків, важких генераторів або кораблів. Схему організації 
робіт іноді можна вдосконалити, намагаючись скоротити відстані, на 
які переміщаються люди, матеріали та обладнання. Однак можливості 
маневрів дуже обмежені [7, ч. 2, с.74-76].

Друга – потокове виробництво, коли обладнання та техніка 
розташовуються відповідно до послідовності операцій, як, наприклад, 
при виробництві пляшок, складання автомобілів і консервування 
продуктів харчування. У цих випадках схема організації робіт більш-
менш прив’язана до послідовності операції, яка визначає характер 
розташування обладнання. Проте, консультант може розглянути два 
питання: початковий баланс операцій і проблеми, що виникають, коли 
в міру розвитку підприємства, розширення асортименту продукції 
або зміни в попиті доводиться додавати додаткові лінії, які часто не 
узгоджуються з початковими. В результаті може порушитися рівновага 
операції, коли на якихось стадіях виробництва ступінь продуктивності 
вища, ніж на наступних або на попередніх стадіях. Істотно можуть 
допомогти діаграми, що показують послідовність операцій і час, 
необхідний для виконання кожної з них. Залежно від типу проблеми 
і складності ситуації коригувальні заходи для відновлення рівноваги 
можуть коливатися від простих речень, наприклад, збільшити кількість 
робочих місць уздовж виробничої лінії, використовувати додаткове 
обладнання, удосконалити методи роботи.

Третій тип організації – це функціональне розташування, тоді 
вся ідентична техніка групується разом, а продукція рухається між 
технічними пристроями в необхідній послідовності. Так побудована 
робота на багатьох деревообробних підприємствах і в текстильній 
промисловості. Тут можна підвищувати продуктивність за рахунок 
кращого розташування та організації виробничих операцій. Головне 
– це з’ясувати, чи є серед безлічі готових виробів один чи кілька, 
обсяг виробництва яких   досить високий, щоб відповідне обладнання 
відокремити від функціональної схеми і розташувати, як для 
поточного виробництва. В цьому випадку можливий істотний виграш 
в продуктивності.
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Лінійні операції економічні тільки при значному масовому 
виробництві. Їм також внутрішньо властива негнучкість. Останнім 
часом цю проблему згладило впровадження гнучких виробничих 
систем. Такі системи складаються з ряду верстатів з числовим 
програмним управлінням, автоматизованих систем передачі матеріалів і 
програмного забезпечення для планування та управління виробництвом 
і дозволяють випускати десятки найменувань продуктів невеликими 
партіями за допомогою виробничої лінії так само швидко, як і при 
звичайному масовому виробництві. У деяких країнах і для деяких 
виробничих процесів така система настільки ж економічна, як і операція 
на конвеєрній лінії складання.

Якщо очевидно, що схему організації виробництва потрібно міняти, 
консультант повинен зібрати інформацію про необхідну площу для 
обладнання, зберігання, виконуваної роботи і допоміжних служб 
(столові, туалети, телефони і тощо), розрахувати необхідний простір, 
визначити і графічно зобразити трудові процеси і потім поєднати 
ці вимоги до площі з трудовими процесами. Важливо також оцінити 
вартість запропонованої схеми організації робіт, зіставляючи економію 
простору, обладнання та вартості робочої сили з вартістю додаткового 
простору, транспортування або складського обладнання.

2. Транспортування матеріалів. Більшість матеріалів і виробів пере-
міщаються з місця на місце в ході виробничих операцій. Це може здій-
снюватися вручну, за рахунок сили тяжіння (жолоби), за допомогою 
контейнерів, крана, різних групових автомобілів, таких як автонаван-
тажувач з «вилковим» захватом, або роботів. Кожен з цих способів має 
численні варіації. Автонавантажувачі можуть бути електричними або 
працювати на бензині, мати різну потужність для підняття вантажів і 
різні пристосування для роботи з продукцією різних розмірів і форм. 
Все більше визнання отримують автоматизовані комп’ютерні системи 
транспортування матеріалів. Каталоги фірм-виробників, а також 
література, що випускається асоціаціями з транспортування матеріалів, 
містить інформацію по різному устаткуванню, його вартості, швидкості, 
вантажопідйомності, гнучкості та технічному обслуговуванню.

Консультант повинен пам’ятати про три важливі речі. По-перше, 
економію при транспортуванні дає збільшення розміру установки 
і швидкості транспортування. По-друге, слід надавати перевагу 
багатофункціональному обладнанню і методам, які можуть бути 
використані для декількох виробів, а не призначені в основному для 
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одного виду продукції. По-третє, слід максимально використовувати 
силу тяжіння.

3. Планування виробництва. Вибір методу планування залежить від 
характеру операції. При нормальних функціональних або лінійних ви-
робничих операціях, як вказувалося раніше, можуть застосовуватися 
різні методи планування, від використання складних математичних мо-
делей масового обслуговування або черг для звичайного календарно-
го планування і складання графіків. Однак спеціальні проекти, такі, як 
створення заводу або будівництво корабля, вимагає використання мето-
дів мережевого планування, таких, як «метод критичного шляху» або 
«метод оцінки перегляду планів» (PERT), які дозволяють раціонально 
розміщувати ресурси.

Коли виробництво орієнтоване на збут (на відміну від роботи на 
замовлення або спеціальних проектів), процес планування починається 
з прогнозування попиту спільно з фахівцями з маркетингу. Перш ніж 
перейти до планування потрібно перевірити надійність прогнозу. 
Розбіжність між прогнозуванням і плануванням може викликати або 
втрату замовлень, або накопичення надлишкових запасів, і це часто 
буває предметом розбрату між відділами маркетингу і виробництва. 
Крім прогнозу сукупності операцій для кожної асортиментної позиції 
потрібно обчислити годинник роботи обладнання для виробництва 
кожного з компонентів виробу, визначити загальний час роботи і 
внести деяку гнучкість і систему планування з урахуванням можливих 
аварійних ситуацій.

Складність полягає в тому, що скрізь є «вузькі місця», але замість 
того, щоб сконцентруватися на них, багато консультантів в рівній 
мірі планують і складають графіки на всі операції. Ефективні аналіз 
і планування повинні вказувати на недостатню тривалість роботи 
обладнання і операторів в ряді робочих центрів і подавати керівництву 
пропозиції щодо усунення цих труднощів.

Планування виробництва, особливо якщо асортимент продукції 
широкий або вона складається із сотні компонентів, може полегшити 
використання комп’ютера. Це ж стосується мережевого планування. 
Нарешті, потрібна система контролю з механізмом зворотного зв’язку 
для стеження за ходом робіт та внесення корективів до планів.

4. Методи роботи. Традиційно цій галузі консультант з питань ви-
робництва приділяв багато часу. Однак у міру того, як виробничі опе-
рації ставали все більш механізованими, обсяг роботи тут все більш 
обмежувався.
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Консультант, який працює в цій галузі, вивчає, як виконуються 
певні операції, і намагається розробити більш легкий і ефективний 
метод. Він користується добре відомими схемами і картами, наприклад 
схемою послідовності операцій, операційно-технологічної карти і 
технологічною картою операцій, що виконуються одночасно робочими і 
машинами. Потрібно так само розбиратися в ергономіці, яка є важливим 
елементом плану робіт.

5. Установка норм продуктивності. Це, мабуть, одна з найбільш 
складних проблем, що стоять перед консультантом з питань виробни-
цтва. Норми продуктивності потрібні, наприклад, для визначення ви-
трат на оплату робочої сили, що дає можливість приймати рішення з 
проблем ціноутворення і торгів, з питань виготовлення або закупівель, 
заміни обладнання, тощо. Такі норми необхідні для виробничого плану-
вання, систем заробітної плати і матеріального стимулювання.

Певні норми, звичайно, існують для кожного елемента виконуваної 
роботи: або офіційно зареєстровані, або неофіційні, приблизно 
призначаються майстром або робочим. Консультанта викликають 
переглянути старі норми або виробити нові. Це завдання необхідно 
виконувати з відома і за згодою осіб, робота яких оцінюється, а також 
профспілок.

6. Міри по експлуатації. Консультант повинен поцікавитися метода-
ми експлуатації і ремонту устаткування і техніки. Зокрема, він повинен 
з›ясувати:

−	 як здійснюється звичайне змащення мастилом і хто відповідає 
за цю операцію;

−	 якщо існує схема профілактичного обслуговування, чи 
виправдана вона і як вона здійснюється;

−	 чи є відповідний графік технічного контролю;
−	 чи проводилася оцінка вартості ремонту для кожного апарату.
Потрібно також з›ясувати питання аварійного ремонту і розглянути, 

чи не зменшиться час простою обладнання, якщо збільшити чисельність 
групи з обслуговування. Крім того, варто встановити, чи є можливість 
подовжити термін служби певних деталей обладнання або верстатів, 
змінивши конструкцію або мастило. Нарешті, бажано вивчити питання 
заміни обладнання в зв›язку з витратами на експлуатацію.

Якщо потрібен капітальний ремонт основного обладнання, особливо, 
в обробній промисловості, консультант здатний допомогти клієнтові 
добитися значної економії, розробляючи графік таких операцій (при 
необхідності можна використовувати методи мережевого планування).
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7. Економія енергії. Коли різко зростають витрати на енергію, варто 
спробувати добитися значної економії в цій області. Для цього можна 
просто підтримувати порядок (наприклад, перевіряти, щоб термостати 
функціонували і були правильно встановлені, не було витоку пари і по-
вітря, тощо), вкласти незначні кошти в додаткову ізоляцію, рекупера-
цію тепла, корекцію коефіцієнта потужності, тощо або зробити великі 
витрати і перейти на виробництво з низьким рівнем відходів і малої 
енергоємністю. Багато з цих питань можуть бути високотехнічними за 
характером і вимагати втручання фахівців. Проте внесок консультанта 
з питань виробництва можливий: вивчити, чи можна отримати 
потенційну економію у витратах на енергію; довести це до уваги 
організації - клієнта і допомогти керівництву вирішити, як організувати 
і впровадити програму економії енергії.

В. Людський фактор виробничого процесу. Людина – це визначальний 
фактор будь-якого виробничого процесу. Було б наївно пропонувати, 
не кажучи про те, що впроваджувати, які б то не було рекомендації 
без участі робочого персоналу і без розгляду впливу його на людей. 
При цьому слід брати до уваги дві основні області в управлінському 
консультуванні з питань виробництва: 1) фізичні умови роботи і техніка 
безпеки; 2) збагачення праці і групова робота.

1. Фізичні умови роботи і техніка безпеки. Консультант повинен 
приділяти увагу заходам захисту робочого місця від несприятливих 
умов температури, вологості, рівнів освітленості і шуму, а так само від 
шкідливих домішок в повітрі, пилу, радіації, дія яких може викликати 
отруєння або професійне захворювання.

Так як нещасні випадки можуть відбуватися, незважаючи на всі 
запобіжні заходи, бажано перевірити наявність і адекватність служб 
медичної допомоги, аварійних і санітарних служб, а також систем 
протипожежної безпеки.

2. Задоволення роботою. Більшість консультантів з питань вироб-
ництва найбільше стурбовані продуктивністю і недооцінюють необхід-
ність задоволеності роботою. Чи задоволений працівник своєю працею 
в промислових умовах, залежить в першу чергу від організації процесу, 
методу роботи, системи робочих завдань і фізичних умов праці. Тому 
слід вивчити, як можуть вплинути пропоновані зміни не тільки на про-
дуктивність, але і на задоволеність працею [39, с. 71].

Є кілька способів підвищити задоволеність роботою, включаючи 
можливість як укрупнення технологічних операцій, так і збагачення 
роботи. Можна зробити наступне: збільшити час на виконання завдання, 
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особливо в разі нудної монотонної роботи; урізноманітнити трудовий 
процес, додаючи інші завдання до первісного; передати більше 
повноважень самому робітникові, який зуміє сам приймати рішення з 
низки питань, пов’язаних з трудовим процесом.

3. Групова робота. За останні сорок років було проведено значну 
кількість досліджень по груповій роботі під різними назвами: нові 
форми організації праці, соціально-технічні системи, промислова де-
мократія і напівавтономні групи. На цих принципах були побудовані 
цілі фабрики (наприклад, завод фірми «Вольво» в м.Калмаре, Швеція), 
і багато галузей промисловості в Японії, Європі, Північній Америці, 
Австралії та деяких країнах, що розвиваються впровадили такі системи 
з досить великим успіхом.

Ці системи засновані на двох фундаментальних принципах. По-
перше, при організації роботи або її зміни, технічні та соціальні аспекти 
потрібно розглядати разом. Таким чином, вдосконалення методів 
роботи слід співвідносити з соціальним потребами робочої групи, 
враховуючи такі фактори, як різноманітність і складність роботи, 
можливості навчання та підвищення кваліфікації тощо По-друге, люди, 
які виконують певні операції, повинні брати участь у процесі зміни 
організації їх роботи.

Понад 50 років тому в Японії зародився рух, який організовував 
робочих в невеликі групи, що пропонують способи підвищення якості. Ці 
так звані «гуртки якості» поступово розширили свою сферу діяльності, 
включивши в неї зниження витрат і підвищення продуктивності 
праці. Успіх ідеї спонукав багато компаній в розвинених і країнах, що 
розвиваються слідувати цій японської моделі, пристосовуючи до своїх 
потреб її особливості і домагаючись різного ступеня успіху. Ясно, що 
участь промислових робітників і середнього керівного персоналу у 
вирішенні питань, що стосуються їх роботи, розширюється і набуває 
все більшого визнання.

Висновки та пропозиції. Автором під час проведення консалтингової 
роботи на ПАТ «ОЗРСВ» з оцінки якості проведеної технологічної 
модернізації виробництва верстатних систем з ЧПУ [2; 3] було визна-
чено сукупність параметрів, які характеризують процес механічної об-
робки і зборки верстатів: х3 – собівартість верстатної продукції, грн.; х4 
– брак, грн.; х5 – покупні та напівфабрикати, тис. грн.; х6 – утримання 
старту управління, грн.; х7 – питома вага на утримання і експлуатацію 
на 1 тис. грн. основних засобів, грн.; х8 – продуктивність праці одного 
робітника, грн.; х9 – середня заробітна платня одного виробничого ро-
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бітника, грн.; х10 – обсяг верстатної продукції, тис. грн.; х11 – вартість 
активної частини фондів, тис. грн.; х12 – плинність персоналу, %; х13 
– численність основних виробничих робочих, осіб; х14 – обсяг випуску 
механічного підрозділу, тис. годин; х15 – продуктивність праці одного 
працюючого, грн.; х16 – питома вага допоміжних робочих та інженерів, 
%; х17 – вартість основних засобів на одного робітника, тис. грн.; х18 
– підвищення кваліфікації, осіб; х19 – середня заробітна платня, грн.

Виробнича система виробництва верстатів з ЧПУ буде 
характеризуватись наступними рівняннями:

(1)

Після розрахунків на комп`ютері за допомогою пакету прикладних 
програм для рішення економічних задач отримуємо регресійну модель 
цього виробництва:

(2)

Загальний висновок з модельних розрахунків було отримано 
настпуний: на економічну ефективність (собівартість) x3; великий 
вплив роблять витрати з підтримки технологічної системи виробництва 
х7; маємо великий апарат управління х6; сильний вплив екстенсивних 
факторів – беремо чисельністю, х13; продуктивність праці робітника 
залежить в першу чергу від наступних факторів – матеріальної вина-
городи та її фондоозброєності.

Також з модельних розрахунків та якісного знайомства з цим 
підприємством було визначено: достатньо великий обсяг покупних і 
напівфабрикатів, а, як наслідок, маємо резерви для скорочення витрат; 
оновлення факторів веде до зниження витрат з утримання і експлуатації 
обладнання; на продуктивність праці впливає фондоозброєність, 
не зовсім раціонально регулюється чисельність – знижується 
заробітна платня; оплата праці робітників тим вище, коли вище його 
фондоозброєність; обсяг механічної обробки досягається збільшенням 
чисельності персоналу; за планом йде підвищення кваліфікації кадрів, 
але не встигає за швидкістю зміни технологічної системи.

Америці, Австралії та деяких країнах, що розвиваються впровадили такі системи з 
досить великим успіхом. 

Ці системи засновані на двох фундаментальних принципах. По-перше, при 
організації роботи або її зміни, технічні та соціальні аспекти потрібно розглядати 
разом. Таким чином, вдосконалення методів роботи слід співвідносити з 
соціальним потребами робочої групи, враховуючи такі фактори, як різноманітність 
і складність роботи, можливості навчання та підвищення кваліфікації тощо 
По-друге, люди, які виконують певні операції, повинні брати участь у процесі 
зміни організації їх роботи. 

Понад 50 років тому в Японії зародився рух, який організовував робочих в 
невеликі групи, що пропонують способи підвищення якості. Ці так звані «гуртки 
якості» поступово розширили свою сферу діяльності, включивши в неї зниження 
витрат і підвищення продуктивності праці. Успіх ідеї спонукав багато компаній в 
розвинених і країнах, що розвиваються слідувати цій японської моделі, 
пристосовуючи до своїх потреб її особливості і домагаючись різного ступеня 
успіху. Ясно, що участь промислових робітників і середнього керівного персоналу 
у вирішенні питань, що стосуються їх роботи, розширюється і набуває все 
більшого визнання. 

Висновки та пропозиції. Автором під час проведення консалтингової роботи 
на ПАТ «ОЗРСВ» з оцінки якості проведеної технологічної модернізації 
виробництва верстатних систем з ЧПУ [2; 3] було визначено сукупність 
параметрів, які характеризують процес механічної обробки і зборки верстатів: х3 – 
собівартість верстатної продукції, грн.; х4 – брак, грн.; х5 – покупні та 
напівфабрикати, тис. грн.; х6 – утримання старту управління, грн.; х7 – питома вага 
на утримання і експлуатацію на 1 тис. грн. основних засобів, грн.; х8 – 
продуктивність праці одного робітника, грн.; х9 – середня заробітна платня одного 
виробничого робітника, грн.; х10 – обсяг верстатної продукції, тис. грн.; х11 – 
вартість активної частини фондів, тис. грн.; х12 – плинність персоналу, %; х13 – 
численність основних виробничих робочих, осіб; х14 – обсяг випуску механічного 
підрозділу, тис. годин; х15 – продуктивність праці одного працюючого, грн.; х16 – 
питома вага допоміжних робочих та інженерів, %; х17 – вартість основних засобів 
на одного робітника, тис. грн.; х18 – підвищення кваліфікації, осіб; х19 – середня 
заробітна платня, грн. 

Виробнича система виробництва верстатів з ЧПУ буде характеризуватись 
наступними рівняннями: 

 
x3 = F1(x4, x5, x6, x7, x8, x9), 

          x10 = F2(x8, x12, x13, x14),                         (1) 
x15 = F3(x6, x12, x16, x17, x18, x10). 

 
Після розрахунків на комп`ютері за допомогою пакету прикладних програм 

для рішення економічних задач отримуємо регресійну модель цього виробництва: 
 

x3 = 10,01 + 0,55 × x5 + 0,26 × 7 + 0,23x8 − 0,11 × x4 − 0,16x9, 
        x10 = 14,87 + 0,53 × x8 + 0,26 × x13,                    (2) 

Америці, Австралії та деяких країнах, що розвиваються впровадили такі системи з 
досить великим успіхом. 

Ці системи засновані на двох фундаментальних принципах. По-перше, при 
організації роботи або її зміни, технічні та соціальні аспекти потрібно розглядати 
разом. Таким чином, вдосконалення методів роботи слід співвідносити з 
соціальним потребами робочої групи, враховуючи такі фактори, як різноманітність 
і складність роботи, можливості навчання та підвищення кваліфікації тощо 
По-друге, люди, які виконують певні операції, повинні брати участь у процесі 
зміни організації їх роботи. 

Понад 50 років тому в Японії зародився рух, який організовував робочих в 
невеликі групи, що пропонують способи підвищення якості. Ці так звані «гуртки 
якості» поступово розширили свою сферу діяльності, включивши в неї зниження 
витрат і підвищення продуктивності праці. Успіх ідеї спонукав багато компаній в 
розвинених і країнах, що розвиваються слідувати цій японської моделі, 
пристосовуючи до своїх потреб її особливості і домагаючись різного ступеня 
успіху. Ясно, що участь промислових робітників і середнього керівного персоналу 
у вирішенні питань, що стосуються їх роботи, розширюється і набуває все 
більшого визнання. 

Висновки та пропозиції. Автором під час проведення консалтингової роботи 
на ПАТ «ОЗРСВ» з оцінки якості проведеної технологічної модернізації 
виробництва верстатних систем з ЧПУ [2; 3] було визначено сукупність 
параметрів, які характеризують процес механічної обробки і зборки верстатів: х3 – 
собівартість верстатної продукції, грн.; х4 – брак, грн.; х5 – покупні та 
напівфабрикати, тис. грн.; х6 – утримання старту управління, грн.; х7 – питома вага 
на утримання і експлуатацію на 1 тис. грн. основних засобів, грн.; х8 – 
продуктивність праці одного робітника, грн.; х9 – середня заробітна платня одного 
виробничого робітника, грн.; х10 – обсяг верстатної продукції, тис. грн.; х11 – 
вартість активної частини фондів, тис. грн.; х12 – плинність персоналу, %; х13 – 
численність основних виробничих робочих, осіб; х14 – обсяг випуску механічного 
підрозділу, тис. годин; х15 – продуктивність праці одного працюючого, грн.; х16 – 
питома вага допоміжних робочих та інженерів, %; х17 – вартість основних засобів 
на одного робітника, тис. грн.; х18 – підвищення кваліфікації, осіб; х19 – середня 
заробітна платня, грн. 

Виробнича система виробництва верстатів з ЧПУ буде характеризуватись 
наступними рівняннями: 

 
x3 = F1(x4, x5, x6, x7, x8, x9), 

          x10 = F2(x8, x12, x13, x14),                         (1) 
x15 = F3(x6, x12, x16, x17, x18, x10). 

 
Після розрахунків на комп`ютері за допомогою пакету прикладних програм 

для рішення економічних задач отримуємо регресійну модель цього виробництва: 
 

x3 = 10,01 + 0,55 × x5 + 0,26 × 7 + 0,23x8 − 0,11 × x4 − 0,16x9, 
        x10 = 14,87 + 0,53 × x8 + 0,26 × x13,                    (2) 
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В сучасності консультування перетворюється в процес взаємодії 
консультанта і клієнта, в якому поєднуються знання клієнта та навички 
консультанта в частині володіння накопиченими методами. У роботі 
управління консультування розглянуто як процес, як експертиза, як 
послуга, як метод: процес взаємодії між консультантом і клієнтом, 
результатом якого являються організаційні зміни у виробництві; 
експертна допомога клієнту у вирішенні проблем управління 
виробництвом в умовах змін внутрішнього і зовнішнього середовищ; 
послуги в частині діагностичної допомоги клієнту та забезпечення 
рішення його проблеми з управління виробництвом у процесі зміни 
технологічної системи і відповідного підвищення кваліфікації 
виконавців; метод освоєння управлінських розробок клієнтом за 
сприянням професійних консультантів.

Дану роботу виконано у межах НДР «Соціальна відповідальність 
бізнесу та інституціональні новації» (№ ДР 0114U001555).
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ОБОСНОВАННОСТЬ КОНСАЛТИНГОВІХ УСЛУГ 
В ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Предложен системный подход к выявлению и отбору методов повышения 
производительности, снижения производственных затрат и улучшения качества 
для того, чтобы подход консультанта к решению проблемы был более ориентиро-
ван на проблему, нежели чем на метод. Предметом консалтинговых услуг в обла-
сти управления современным производством является продукция, методы органи-
зации производства, человеческий фактор. Рассмотренные вопросы содержатся в 
пределах современного инновационного производства.
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THE BASIS OF CONSULTING SERVICES IN 
MANAGEMENT OF PRODUCTION

A systematic approach is proposed for the identification and selection of methods 
for increasing productivity, reducing production costs and improving the quality so that 
the consultant’s approach to problem solving is more focused on the problem than on 
the method. The subject of consulting services in the field of modern production man-
agement is products, production methods, and human factor. The discussed issues are 
contained within the framework of modern innovation production.
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ПОДВІЙНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ: ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
І ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ

Узагальнення практики показує, що лише одна третина причин пов`язана 
з дією зовнішніх факторів і дві третини – з внутрішніми. Показано, що мета 
організації консалтингової діяльності міститься у виявленні та систематизації 
проблем підприємства. При цьому вирішуються задачі з діагностики існуючого 
стану справ на підприємстві, виявляються причинно-наслідкові зв`язки між 
проблемами, визначаються основні проблеми, для яких потім розробляються 
конкретні заходи.

Ключові слова: підприємство, консультант, клієнт, культура, професіо-
налізм, стратегія, активність, якість, розвиток.

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. В основу самого 

управлінського консалтингу необхідно покласти «живу методологію» 
(А. Пригожин), високопрофесійну діяльність, яка наповнена пошуком та 
інтерактивною взаємодією з клієнтом. Тому необхідно і в подальшому 
досліджувати нові техніки, прийоми, методи технології експертного 
консультування, а також методи активізації мислення і клієнта, і самого 
консультанта з управління. 

Сам факт залучення консультантів для здійснення послуг в області 
управління є свідченням того, що клієнтське підприємство володіє 
достатньою культурою, щоб використовувати запропонований ринком 
інтелектуальний продукт у формі консалтингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При підготовці цієї 
статті автор опиралась на праці наступних вчених: А. Блінова і 
В. Дресвяннікова [1], В. Захарченко [2], Н. Шаталової [4], Е. Кузнєцова [5], 
Ю. Лапигіна  [6], Р. Муерс [7], Т. Пітерса [8], М.  Сінякової [9], К. Туретт-
Туржи [10], М. Кубра [11]. Але серед компетенцій, які в першу чергу 
необхідно засвоювати у процесі управлінського консультування, не ви-
діляються загально професійні компетенції в частині проведення само-



43

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

стійних досліджень і професійних компетенцій у відношенні здібності 
обґрунтовувати актуальність, практичну і теоретичну значимість дослі-
дження, які виконуються. Частково ці питання відображені у роботах 
Е. Кузнєцова, у тому числі [5, с. 52-63, 159].

Постановка завдання. Дослідити в процесі організації кон-
сультування на сучасному підприємстві дві найважливіші складові 
управлінського консалтингу – управління професіональними послуга-
ми і діловою активністю. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управлінське 
консультування з часу свого появлення було пов`язано з господарською 
діяльністю людини та проявилося у передачі досвіду найбільш 
успішних працівників молодим співробітникам, в навчанні спеціалістів, 
в проведенні досліджень з проблем функціонування і розвитку 
підприємств [6, с. 7-9].

Як вид спеціалізованої діяльності управлінський консалтинг почав 
активно виділятися на межі XIX-XX ст. – у період бурхливого розвитку 
промислової діяльності та суспільних перетворень, які були пов`язані з 
розвитком управлінських відносин у різних сферах діяльності.

В останнє десятиліття XX ст. управлінський консалтинг розвивався 
як в частині удосконалення методології діяльності консультантів, так і 
в частину залучення клієнта в сам процес консалтингової діяльності. 
Управлінський консалтинг також перетворився в одну з найбільш 
ефективних сфер бізнесу.

У даній роботі консультування з питань управління представлено як 
самостійний напрямок розвитку підприємства, який сам по собі вимагає 
компетентне управління і дозволяє ефективно обслуговувати клієнтів, 
при цьому отримувати задовільні ділові результати.

Результат. Наш аналіз корисно почати з нагадування про те, 
що консультування з питання управління відноситься до сфери 
обслуговування. Наше перше питання буде стосуватися тих їх характе-
ристик, які значно впливають на їх організацію і управління.

1. Невловима продукція. Неодноразово указувалося, що професій-
ні послуги виробляють невловиму продукцію або продукти. Продукт 
консультування-порада, яку дають клієнту або, якщо основний акцент 
робиться на впровадження, зміна яка реально має місто в організації 
роботи клієнта і обумовлена втручанням консультанта (А).

2. Ланка між консультантом і клієнтом. Це ланка виділена нами в 
попередніх главах, представляє собою фундаментальну характеристику 
консультаційної діяльності. Немає клієнта, немає і послуг. Консультант 
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не може виробляти для зберігання, щоб, якщо виникне попит, швидко 
поставити товар клієнтам. Фактично клієнт-прямий учасник процесу 
виробництва. Як мінімум він повинен консультанту визначити, яка по-
трібна порада, забезпечити його необхідною інформацією, а потім при-
йняти пораду. Однак участь клієнта може бути і набагато інтенсивніша; 
в справжньому процесі консультування саме клієнт «видає продукцію», 
в той час як консультант виконує роль каталізатора і забезпечує тільки 
один, хоча и істотний, інгредієнт в процесі виробництва.

3. Єдність проектування, виробництва і поставки. Проектування, ви-
робництво і поставки – окремі процеси у багатьох сферах діяльності. 
В консультуванні професіонал (одна людина або декілька людей), 
які працюють усередині організації-клієнта, має справу  зі всіма 
цими функціями. Виробництво – це одночасно і поставка. Елементи 
проектування структури наданих послуг доступні  ще до поставки 
задачі – консультуюча фірма може розробити стандартне планування, 
контроль за рівнем витрат, оцінку складності робот або систему оплати 
послуг и поставити на ринок цю систему як унікальний продукт. І 
все ж таки проектування можна завершити тільки в процесі роботи з 
клієнтом, шляхом адаптації системи до його специфічних умов и вимог 
з подальшою реалізацією системи, що розробляється.

4. Роль професійного персоналу. Консультант під час завдання по-
винен зробити вибір і прийняти рішення відповідно наданої послуги. 
Навіть якщо він вводить стандартизовану систему, користуючись допо-
могою керівництва та пропозиціями більш кваліфікованих спеціалістів, 
багато чого повинно залишатися на його розсуд. Крім того, його осо-
бисті взаємовідносини з клієнтом будуть сильно впливати на ефектив-
ність процесу роботи і кінцевий результат.

Той факт, що багато важливих технічних рішень неможливо 
повністю централізувати або замінити стандартними вказівками, 
особливо підкреслює значення професійної компетентності і 
відповідальності «робочого ядра», як говорить Г. Мінцберг. В консуль-
туючій фірмі його становить високоосвічені та кваліфікаційні спеціа-
лісти-професіонали, які повинні вміти працювати відносно незалежно 
і легко приймати рішення в межах спільної стратегії і лінії поведінки, 
установлених фірмою. 

Консалтинг в Україні – це молода професія, і консультанти, яких 
наймає фірма, зазвичай мають різну освіту і практичний досвід. Майже 
необхідно, щоб вони були випускниками різних шкіл і знали самі різні 
області бізнесу. Тоді фірма може справитися з різними задачами і мати 
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діло з проблемами управління, які вимагають багато дисциплінарного 
підходу. Більш того поведінкові аспекти в рішенні технічних і людських 
проблем в консультуванні по проблемам управління важніше, ніж де б 
то не було.

5. Професіональна культура.  Всупереч високому рівню знань і ква-
ліфікованості або, можливо бути саме завдяки їм консультантам важко 
управляти. Багато з них звикли працювати на клієнта і вирішувати , що 
слід зробити, не чекаючи будь-яких інструкцій або контролю зі сторони 
керівництва. Вони схильні мати свою власну концепцію управління в 
професійній фірмі: керівники відповідають за створення сприятливих 
умов для роботи професіонала (включаючи знаходження нової роботи 
й гарантоване фінансування), але не повинні втручатися в індивідуальні 
проекти і завдання. Деякі професіонали з обуренням відкидають любий 
контроль або втручання в їх роботу, в той час як другі готові прийняти їх, 
але за умов, що вони будуть виходити від людей, яких вони поважають 
як досвідчених колег.

6. Якість обслуговування. Клієнт укладає контракт з консультуючою 
організацією, а не з її співробітниками. За умовами контракту організа-
ція повністю відповідає за якістю наданих послуг. Це підкреслює важ-
ливість управління якістю, необхідність створення відповідної систе-
ми, адаптованою до професіональних послуг, де детально і постійно 
перевіряти якість неможливо і дуже важко об’єктивно визначити його 
стандарти.

В цьому контексті ключовім питанням управління якістю, можливо, 
варто вважати філософію консультування і само сприйняття фірми. 
Якщо головна мета – «надати клієнту максимально високу якість 
обслуговування», закладений міцний фундамент для того, щоб вважати 
якість обслуговування ключовим аспектом політики і діяльності. Для 
втілення в життя цієї головної цілі важливу роль отримують наступні 
підходи до питань з управління:

1. Самі високі вимоги до професіональним якостям претендентів 
при наборі нових співробітників;

2.  Високоякісне навчання для введення новачка в курс діла, а також 
можливості для наступного навчання и саморозвитку спеціаліста 
протягом всієї професіональної кар’єри;

3. Фіксування внутрішньофірмового досвіду і використання його 
при виконанні завдань, де він може знадобитися;

4. Оцінка процесу виконання і результату кожного завдання з осо-
бливою увагою до ступеня задоволення клієнта;
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5. Основні фактори службового просування і покращення фінансо-
вого стану співробітників – якість послуг і зусилля, направлених 
на його підвищення;

6. Демонстрація постійного інтересу вищих ешелонів керівництва 
консультуючої фірми до якості роботи і використання різних ме-
тодів втручання для перевірки якості послуг у випадку необхід-
ності і для його підвищення;

7. Вірна оцінка ролі досліджень і нової продукції, якнайшвидша 
доступність їх результатів для працюючих над завданням 
консультантів і їх клієнтів [ 11, ч. 2, с. 158].

Б. Консультування як ділова активність. Консалтинг по питанням 
управління – ділова активність, і нею слід управляти як такою. Якщо 
клієнтам за плату пропонуються незалежні послуги, консультуючій 
фірмі  доводиться  продавати послуги і фінансувати діяльність і зріст 
доходів. Це відноситься до переважній більшості консультантів в краї-
нах з ринком, вільним від обмежень і зі змішаною економікою.

1. Консультування – це бізнес. Для консалтингових послуг існує 
більш або менш упорядкований ринок, і конкуренція між професіона-
лами  все більш розглядається не тільки як прийняте, але і як вельми 
сприятливе для клієнтів явище. Маркетинг консалтингу, а також інших 
професіональних послуг, вельми наочно змінився за останні 10 років, 
а в багатьох країнах дуже вірогідні і подальші зміни в найближчі роки.

Подібно любому другому бізнесу, консалтингова фірма може і 
повинна мати прибуток. Його розмір, зрозуміло, буде залежати від 
багатьох змінних, іноді знаходиться поза контролем фірми (наприклад, 
технічний рівень обслуговування і його економічна ефективність) в ці-
лому контролюються. Планування прибутку і прийняття рішень про те, 
як  його використати, важливі для кожної консалтингової фірми, яка 
бажає мати міцне фінансове положення і мати у своєму розпорядженні 
ресурси, необхідні для подальшого розвитку.

2. Трудомісткий бізнес. Консалтингові фірми продають час і екс-
пертні укладення своїх спеціалістів, включаючи «ноу-хау» і технічну 
допомогу фірмі своїх співробітникам. Такі послуги дуже трудомісткі 
і потребують відносно невеликих капіталовкладень. Підприємливий 
спеціаліст по управлінню, не маючи вихідного капіталу, навряд чи 
зможе зайнятися промисловим бізнесом, але досить легко може за-
йнятися консультуванням. Все, що для цього потрібно, – це невеликий 
оборотний капітал, який допоможе йому протриматися до тих пір, поки 
він не почне регулярно заробляти. Він навіть може позичити ці гроші. 
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Багато консультантів, які працюють індивідуально, таким чином почали 
свою кар’єру, хоча дуже небагатьом для цього спочатку потрібно було 
чимось пожертвувати.

3. Підприємництво в консультуванні. Для консалтингу як бізнесу 
важливі підприємницькі відносини і поведінка. Більшість консультан-
тів, які починають індивідуальне діло, думають і діють як підприємці: 
вони починають нову діяльність; шукають клієнтів в  умовах невизна-
ченості, обачливо ризикують, багато працюють, щоб досягти успіху, до-
магаються незалежності і слідують своїй справі і життєвим цілям ціле-
спрямовано і наполегливо. Бізнес в цій області потребує підприємниць-
кого мислення та поведінки, навіть якщо розширюється і залучає ба-
гатьох консультантів. Тут потрібно, можливо, навіть більше підприєм-
ливості, ніж в будь-якому іншому великому бізнесі; це пояснюється як 
швидко змінюються потреби клієнтів, так і тим, що буквально щоденно 
з’являються нові можливості і їх потрібно усвідомити і прийняти.

4. Коли консалтинг не бізнес. Не всі одиниці, які займаються кон-
салтингом з питання управління, – незалежні підприємства. Внутрішні 
підрозділи управлінського консультування у складі урядових органів і 
державних або приватних корпорацій, а також більшість одиниць по 
управлінському консультуванню в центрах продуктивності і управління 
в розвиваючих країнах не можуть розглядатися як бізнес. Деякі з них 
здійснюють послуги безплатно або по номінальній ціні, замість того 
щоб зажадати оплати по повній ринковому рівні. Їх бюджети можуть 
субсидуватися материнською організацією або яким-небудь іншим 
джерелом. Деякі з них можуть конкурувати с другими консультантами, 
але їх незалежність може бути обмежена в різних областях: в наймі, в 
оплаті праці і припинення прийому на роботу персоналу; в величині 
гонорару за консультування; в розширенні або скороченні діяльності; 
в рішенні переходити до нової продукції і знаходити нові ринки збуту.

Із попереднього аналізу можна зробити деякі важливі висновки 
про управління консультуючою діяльністю. По-перше, кожна із двох 
сторін консультування, розглянутих вище, а саме консультування як 
професійна послуга і консультування як бізнес, має свої специфічні 
управлінські вимоги і виправдовує певні управлінські задачі. По-друге, 
задачі управління консультуючої організації зв’язані або з завданнями 
індивідуальних клієнтів, або з загальними проблемами розвитку і 
практики консультування в цілому [11, ч 2, с. 162].

В управлінському консультуванні управління професійними 
послугами і діловою активністю – дві сторони медалі. Їх можна 
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описувати і вивчати окремо, але в житті вони не розділені. Управління 
фірмою зайнято обома, намагається збалансувати їх  і контролювати 
тенденції, які можуть підпорядковувати одну сторону другій.

Основне завдання консультантів з питань управління – робота над 
отриманими завданнями в організаціях-клієнтах.

Кожне завдання має певні ділові параметри (вартість, ціну, 
економічну ефективність виконання, дохід і прибуток для фірми) крім 
професіональних задач, які потрібно вирішити. Завдання являються 
тими будівельними блоками, на яких ґрунтується система управління в 
консультуючих організаціях.

Теоретично вона працює так. Як тільки визначено завдання і 
укладений контракт, організація повинна назначити консультанта або 
виділити групу і забезпечити їх всіма необхідними ресурсами. Таким 
чином, в фірмі створюються ізольований підрозділ. Завдання зазвичай 
має обмежений термін існування, тому групи, які сформувалися для їх 
виконання, перестають існувати, коли зроблена робота. Окремі їх члени 
перегруповуються і створюють нові групи  для виконання нових завдань, 
в той час як другі ресурси( наприклад, обладнання, канцелярські товари, 
фінанси) або вже використані, або їх перекидають на другі ділянки.

Таким чином, управління завданням – ключова діяльність любої 
професіональної консультуючої фірми. Однак навіть найкраще його 
виконання не може гарантувати функціонування і розвиток організації 
як єдиного цілого.

Як і в любій справі організації, стратегія в консультуванні – це 
вибір дороги, яка веде від одного стану( справжнього) до другого( 
майбутнього).

Вихідна точка відома або її можна визначити шляхом оцінки 
справжньої позиції консультанта, його ресурсів і можливостей. Це не 
дуже важко, якщо хочеться побачити речі як є, а не в рожевому кольорі. 
Майбутнє – інше діло. І тут потрібен реалістичний підхід, наприклад, 
край нереалістично просто екстраполювати на майбутнє тенденції 
минулого економічного росту. Але більш того, якщо мислити стратегічно, 
перш за все встають питання: стратегія для досягнення чого? Куди ми 
хочемо йти і коли ми хочемо прийти? На ці « чого», «куди» і «коли» 
можна відповісти, якщо розробити бачення майбутнього і уяснити собі 
ціль і основні задачі свого бізнесу.

Фундаментальне питання в визначенні стратегії консультування: в 
чому наша конкурентна перевага або  чому клієнт  звернеться до нас, а 
не до інших консультантів? Причиною цього може бути: особа технічна 
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кваліфікація; унікальна продукція, яку неможливо отримати де-небудь 
ще; широка багато дисциплінарна кваліфікація, необхідна для рішення 
важких ділових проблем; глибоке знання промислового сектору; 
швидкість і надійність надання послуг; низькі ціни; хороша репутація і 
міцні контакти з агентствами державного сектору та ін.

Тільки досвід покаже, чи правильно обрана стратегія. Другий 
консультант, конкурент, можливо, також обрав той же вид послуг, 
причому виявився більш удачливим у маркетингу і в наданні 
пропонованої послуги. В цьому випадку обоє консультанта в якийсь 
момент зробили правильний вибір, але конкурент успішніше здійснив 
свою стратегію. Залишається тільки переглянути стратегію та знайти 
таку, яка врахує досягнення конкурента.

Однак головні причини, які диктують необхідність гнучкості в 
визначені і перегляданні стратегії, – не помилки управління, не успіх 
конкурента, а зміни в економічному середовищі. Консультування з 
питань управління втратило би своє значення, якщо б не відображало 
зміни в технологіях, ринку, фінансовому положенні, національній 
та міжнародній політиці, а також других областях, що  впливають на 
бізнес клієнтів. Стратегія консультування  повинна слідувати або навіть 
передбачати ці зміни. Оскільки фінансовий ринок інтеграціоналізований 
і навіть маленькі фірми можуть розраховувати на позики  на  
міжнародному грошовому ринку, стратегія консультанта з фінансових 
питань вже не може обмежуватися національним фінансовим ринком.

Висновки та пропозиції. В результаті дослідження визначили, що в 
управлінському консультуванні управління професійними послугами і 
діловою активність – дві сторони однієї медалі: їх необхідно досліджувати 
окремо одна від іншої. Але в реальній практиці вони нерозподілені та 
менеджмент підприємства постійно робить спробу їх збалансувати.

Ключовими питаннями управлінського консалтингу слід 
рахувати філософію консалтингу і само сприймання підприємства. 
Головна мета – запропонувати клієнту максимально високу якість 
обслуговування. При цьому слід вважати важливими наступні підходи 
до питань управління: високі вимоги щодо професійних якостей нових 
співробітників консалтингової фірми, високоякісне навчання новачків, 
фіксування внутрішньо фірмового досвіду і використання його при 
виконанні завдань, оцінка процесу виконання і результати кожного 
завдання з урахуванням ступеня задоволеності клієнта, оцінка варіантів 
досліджень інноваційної продукції та якнайшвидше її впровадження у 
практику.



50

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

Дану роботу виконано у межах НДР «Перспективні шляхи 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств 
регіону на інноваційній основі» (№ ДР 0114U 005503).

Cписок використаної літератури

1. Блинов А. О. Управленческое консультирование : учебник / А. О. Бли-
нов, В. Л. Дресвянников. – Москва : Дашков и Ко, 2014. – 212 с.

2. Захарченко В. И. Бизнес-планирование фирмы : уч. пособие / В. И. За-
харченко, Е. В. Халикян. – Одесса : Наука и техника, 2008. – 112 с.

3. Захарченко Н. В. Організаційне проектування та впровадження управ-
лінських інновацій / Н.В. Захарченко // Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. – 2016. – Вип. 7. – Ч. 1. – С. 134-139.

4. Консультирование в управлении человеческими ресурсами : учеб. по-
собие / Под ред. Н. И. Шаталовой. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 221 с. 

5. Кузнєцов Е. А. Професіоналізація управлінської діяльності : система, 
механізм та інноваційна динаміка : моногр. / Е. А. Кузнєцов. – Одеса : 
Наука і техніка, 2015. – 368 с.

6. Лапыгин Ю. Н. Управленческий консалтинг : учебник / 
Ю. Н. Лапыгин.  – Москва, 2017. – 330 с.

7. Майерс Р. Эффективное управление / Р. Майерс ; Пер. с англ. – Мо-
сква  : Финпресс, 1998. – 128 с.

8. Питерс Т. Представьте себе! Превосходство в бизнесе в епоху разруше-
ний / Т. Питерс. – Санкт-Петербург : Сток. школа экономики, 2005.  – 
352 с.

9. Синякова М. Г. Основы управленческого консультирования : уч. посо-
бие / М. Г. Синякова и др. – Москва : Феникс, 2015. – 400 с.

10. Туретт-Туржи К. Консалтинг / К. Туретт-Туржи ; Пер. с франц. – Санкт-
Петербург : Нева, 2004. – 128 с.

11. Управленческое консультирование : В 2-х т. / Под ред. М. Кубра ; Пер. 
с англ. – Москва : СП «Интерэксерт», 1992. – Т. 1. – 319 с. ; Т.2. – 350 с.

Стаття надійшла 27.01.2018 р.
О. В. Балахонова,
доктор экономических наук, доцент 
Винницкий социально-экономический институт 
Университету «Украина»,
Хмельницкое шоссе, 23а, г. Винница, Винницкая область, 21000
е-mail: lbalachonova@gmail.com



51

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

ДВОЙСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ

Обобщение практики показывает, что только одна треть причин связана 
с действием внешних факторов и две трети – с внутренними. Показано, что цель 
организации консалтинговой деятельности содержится в выявлении и системати-
зации проблем предприятия. При этом решаются задачи по диагностике существу-
ющего положения дел на предприятии, выявляются причинно-следственные связи 
между проблемами, определяются основные проблемы, для которых затем разра-
батываются конкретные мероприятия.

Ключевые слова: предприятие, консультант, клиент, культура, професси-
онализм, стратегия, активность, качество, развитие.
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DUALITY OF MANAGEMENT CONSULTING: 
PROFESSIONAL AND BUSINESS ACTIVITY

The generalization of practice shows that only one third of the causes are related 
to the effects of external factors and two thirds of the internal ones. It is shown that the 
purpose of the organization of consulting activities is to identify and systematize the 
problems of the enterprise. At the same time, the tasks of diagnosing the current state 
of affairs in the enterprise are solved, cause-effect relationships between problems are 
identified, the main problems are identified, for which specific measures are developed.

Keywords: enterprise, consultant, client, culture, professionalism, strategy, ac-
tivity, quality, development.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В  ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ
В статті досліджено сучасний стан розвитку туризму в Одеської області. 

Визначено ключові фактори, що сприяють активному розвитку туристичної галузі 
в регіоні, та основні проблемні аспекти, які деструктивно впливають на дану сферу. 
Обгрунтовано перспективні напрямки  та стратегія подальшого розвитку туризму в 
Одеської області з урахуванням специфіки та потенціалу регіону.

Ключові слова:  туризм, туристична галузь, рекреація, ринок туристичних 
послуг, зелений туризм, інфраструктура, туристичні потоки, стратегія.

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сьогодні 
індустрія туризму є одною з найбільш динамічно розвиваючихся форм 
міжнародної торгівлі послугами.

За останні 20 років середньорічні темпи зростання прибуття 
іноземних туристів в світі склали 6,1 %,валютніх надходжень – 15 %. 
За даними всесвітньої туристичної організації, в 2017 році в світі 
було зареєстровано 1,3 млрд. прибуття туристів, надходження від 
міжнародного туризму склали 1972 млрд. дол. США.

В цілому обсяги валютних надходжень від туризму за період з 1950 
по 2017 рік зросли в 202 рази.

За прогнозами експертів до 2020 року ця галузь стане однією з 
ведучих експортних галузей в світі. Очікується, що при збереженні 
існуючих темпів зростання кількість міжнародних подорожей до 2020 
року перевищить  2 мільярди чоловік. 

Актуальність статті полягає в тому, що розвиток регіонального 
туризму та  ефективна діяльність окремих  туристичних підприємств в 
значної  мірі залежать від грамотного  використовування сучасних умов 
та програм розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону. 
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З метою створення конкурентоспроможного та високоякісного 
регіонального туристичного продукту створюється регіональна 
програма, яка дозволить збільшити обсяги конкурентоспроможних 
туристично-оздоровчих послуг, здатних задовольнити потреби 
населення країни та іноземних громадян.

 Значимість проблеми підсилюється в умовах інтеграції України 
у світовий економічний простір, виходу на міжнародний ринок і 
розширення, таким чином, кола потенційних конкурентів. Українські 
туристичні підприємства далеко не повній мірі використовують всі 
фактори регіональної економіки, які забезпечують ефективність 
їхньої діяльності, зокрема рівень впровадження новітніх технологій і 
сучасних методів управління туристичними операціями та процесами 
досить низький. За таких умов необхідним є пошук нових підходів та 
методів, що дозволять забезпечити  ефективний розвиток туристичних 
підприємств та удосконалення туристичної галузі. Лише  вірно  вибрана 
стратегія управління  діяльності туристичних підприємств, у тому числі 
і України, дозволить досягти успіху у цьому глобалізованому світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичні 
та практичні основи стратегічних напрямків туристичного бізнесу в 
регіонах, набули досить широкого відображення серед вітчизняних та 
зарубіжних науковців, таких як В. Васильєв, Ю. Зінько, В. Косенко, 
М.  Товт, К. Дронга, С. Медлік, Я. Сікора та інші.

Незважаючи на широко коло питань які отримали розвиток вкрай 
недостатньо освітлені проблеми направлені на пошук ефективних 
механізмів, і інструментів і стратегій розвитку нових напрямів 
туристичної галузі.

Постановка завдання. Аналіз сучасного стану розвитку туризму в 
Одеському регіоні та обгрунтування форм і напрямків його подальшої 
активізації з урахуванням специфіки туристичного потенціалу регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіка туристичного 
бізнесу являє собою, з одного боку, сукупність суспільних відносин, 
що виникають при здійсненні туристичної діяльності, тобто при 
виробництві, розподілі, обміні та споживанні туристичних послуг 
(тур продукту), яка вивчається економічною теорією, а з іншого боку, 
є складовою частиною народно-господарського комплексу країни як 
каталізатора економічного зростання.

Туристичний бізнес як складова економічного комплексу країни 
характеризується такими властивостями і функціями:

−	 має свою індустрію виробництва і надання послуг туристам;
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−	 створює туристичні послуги, формує тур продукт і здійснює  їх 
реалізацію;

−	 формує ринок туристичних послуг різного рівня комплексності;
−	 виступає мультиплікатором росту національного доходу, 

валового внутрішнього (національного) продукту, зайнятості населення, 
розвитку місцевої інфраструктури і підвищення рівня життя населення;

−	 є сферою, в якій дешево створюються робочі місця і 
забезпечується високий рівень ефективності й швидка окупність 
інвестицій;

−	 виступає ефективним засобом охорони навколишнього 
середовища та історико-культурної спадщини людства, що є 
матеріальною основою ресурсного потенціалу туризму, який утворює 
специфічну сферу діяльності;

−	 сумісність практично з усіма сферами, галузями і видами 
діяльності людини;

−	 має переваги в інтеграційних і глобалізаційних процесах, що 
відбуваються у світовому просторі.

Основною властивістю туризму є його здатність впливати на 
економіку регіону, країни і світу. На зв›язок між стадіями економічного 
розвитку країни і характерними рисами розвитку туризму одним з 
перших звернув увагу американський економіст П. Ростоу ще в 1959 р. 
Незважаючи на те, що моделі економічного впливу туризму на сферу 
економіки набагато ускладнилися, гіпотеза П. Ростоу не тільки не 
застаріла, а й продовжує підтверджуватися новими статистичними 
даними і сучасними тенденціями [7. c. 211].

Якщо оцінювати Україну виходячи з теорії П. Ростоу, то її варто 
віднести до мінливого суспільства, в якому соціально-економічні 
умови сприяють пріоритетному розвитку внутрішнього та в›їзного 
туризму. Нині туризм у світовій системі господарства займає провідні 
позиції. Він є невід›ємною складовою розвитку світового ринку. За 
оцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО), ще наприкінці 
2000 р. туризм зайняв перше місце серед галузей світового госпо-
дарського комплексу за обсягом експорту товарів і послуг. На туризм 
припадає 12 % загальносвітового національного продукту, 7 % 
світових інвестицій. Туризм забезпечує 5 % податкових надходжень. За 
валютними надходженнями туризм обійшов експорт нафтопродуктів, 
телекомунікаційного устаткування, автомобілебудування і всіх інших 
видів послуг. 
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Україна має всі об›єктивні передумови для інтенсивного розвитку не 
тільки внутрішнього, а й в›їзного та виїзного туризму. Маючи вигідне 
геополітичне розміщення, Україна володіє великим туристично-
рекреаційним потенціалом, сприятливим кліматом, багатою флорою 
і фауною, культурно-історичними пам›ятками світового рівня та 
туристичною індустрією, яка швидко розвивається. У затверджений 
Кабінетом Міністрів України список історичних місць внесено 402 
міста і селища міського типу, історичні ареали яких розробляються, а 
деякі вже затверджені. 

За повідомленням державного управління екології та природних 
ресурсів Одеської області, станом на 1 січня 2017 р. природно-заповід-
ний фонд області нараховує 109 об’єктів площею 80174,09 га.

Згідно з даними Агенства з питань інвестицій та розвитку Одеської  
ОДА, станом на вересень 2017 р. в м. Одеса функціонує 276 готелів з 
номерним фондом 7 000 номерів на 16 500 місць. В області працює 489 
готелів з номерним фондом понад 12 000 номерів на більш ніж 28 000 
місць. Всього туристична інфраструктура області нараховує 1 292 
заклади, з яких 803 оздоровчо-рекраційного призначення – санаторії, 
бази відпочинку, пансіонати, дитячі табори. У минулому році в Одеській 
області було введено в експлуатацію 22 готелі, розрахованих на 1 4000 
місці, з них в м. Одеса – 3 готелі, в Овідіопольському районі – 9, в 
Білгород-Дністровському – 8, в Кодимі – 1, в Біляївському районі – 1, 
всі вони в 2015 р. були заповнені практично на 100 % [8, c. 49].

Особливістю туристичного сезону 2017 р. стало збільшення 
туристичного потоку не тільки у м. Одесу, а й у область – на нові 
регіональні дестинації – центр винного туризму «Шабо», центр зеленого 
туризму «Фрумушика-Нова», курорт Лебедівка тощо.

Разом с тим, туристична галузь в Одеській області залишається 
слабко розвиненою як за сервісом, так і за станом інфраструктури. 
Індикатором низької конкурентоспроможності м. Одеси, як міжнародної 
туристичної дестинації, став «провал» круїзного туризму – в поточному 
сезоні Одеський порт відвідали 13 круїзних лайнерів, із 25 заявлених. 

Аналіз стану розвитку туристично-рекреаційного комплексу 
Одеської області виявив концептуальну помилку в процесі розвитку 
і просування регіонального туристичного продукту – цей процес не 
носить системного характеру, а являє собою набір незв’язаних між 
собою заходів, що реалізуються різними учасниками (владою, бізнесом, 
населенням, асоціаціями тощо) без взаємодії. Відповідно, скалась 
негативна іміджева ситуація регіонального туристичного продукту – 
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потенційним туристам пропонується самостійно на основі туристичних 
ресурсів і частково «обірваної» інформації створювати єдиний продукт 
для задоволення певних потреб.

Ці недоліки стосуються використання такого колосального 
рекреаційного ресурсу, як лікувальні властивості лиманів Одеської 
області, де розташовоно 17 лиманів, 7 з них в районі м. Одеса. 

Самим відомим, навіть за межами України, являється 
Куяльницький лиман. 

Складні хімічні процеси та «робота» різних бактерій на протязі 
багатьох віків придали муловій грязі безцінні лікувальні властивості. 
По якості, лікувальним властивостям вона стала свого роду світовім 
еталоном. Сульфідно – мулові Куяльницькі  грязі по своїм лікувальним 
властивостям визнані еталонними. Вони сприяють зменшенню 
запалювальних процесів, укріпляють імунітет та відновляють функції 
пошкоджених органів і систем організму. Ропа лиману також має 
лікувальні властивості, а мінеральна вода «Куяльник»  допомагає при 
захворюванні шлунково-кишкового тракту.

Історія розвитку курорту започаткована в 1833 році, коли в Одесу 
прибув доктор медицини Андрієвський Е. С. Він зумів переконати 
міське правління в необхідності створення лікувального закладу. 
У відставного генерал – майора І.С. Жевахова, власника землі між 
двома лиманами – Хаджибеєвським і Куяльницьким, місто викупило 
ділянку під будівництво лікарні. В червні 1833 року архітектор Кошелєв 
приступив до виконання робіт, а через два місяці було побудовано 
«парник» для приняття грязевих процедур і «холодну купальню, де 
можливо  було приймати водні процедури з ропою.

В 1841 році на схилах біля Жевахової гори по розпорядженню 
М. С. Воронцова безкоштовно виділяються  ділянки землі для 
будівництва дачних споруд. В короткий строк виростає селище, де в 
літній період змогли зупинитись до тисячі прибувших хворих.

Особливого розквіту курорт набув в 1980 – 90 рр., було збудовано 
три корпуси, кожен з яких вміщував одну тисячу курортників. Зведено 
об’єкти інфраструктури, як лікувального так і культурно-розважального 
характеру.

Курорт набув статусу народного, десятки тисяч людей з усієї країни 
та зарубіжжя щороку відновлювали своє здоров’я. 

Незвичайний склад мулової грязі, дозволяє без хірургичного 
втручання вилікувати:

– захворювання і наслідки травм опорно – рухального апарату;
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– захворювання центральної і периферичної нервової системи;
– гінекологічні захворювання в т. ч. і безпліддя;
– захворювання бронхо – легенової системи;
– захворювання очей (глаукома, близорукість, атрофія очних нервів);
– шкіряні захворювання (псоріаз, екзема, склеродермія).
Незважаючи на такі унікальні можливості, сьогодні курорт 

знаходиться у занебаному  стані, працює тільки один із трьох корпусів. 
Викликає занепокоїність стан самого лиману і всіє екологічної системи. 
Використання води для іригації призводить до зменшення стоку і 
обміління лиману. Із всього стоку малих річок, що впадають в Великий 
Куяльник, до самого лиману доходить не більше 15 %. Ще одним 
фактором, який негативно впливає на стан лиману являється незаконний 
видобуток піску. Річка Великий Куяльник, яка впадає в лиман, була 
перекрита дамбою для проїзду самоскидів. Біля села Адамовка в руслі 
річки вириті величезні котловани. Існує загроза розрушення схилів і 
загублення рекреаційних ресурсів.

Проблема знищення унікального курорту стала наскільки гострою, 
що було направлено запити в Генеральную прокуратуру України, 
про притягненні до відповідальності осіб, причетних до знищення 
Куяльницького лиману.

Але враховуючи ефективність діяльності судів і прокуратури в 
України, вирішальне слово і дії була за активістами, волонтерами і 
вченими Одеського екологічного університету. Завдяки їх зусиллям 
було задіяно регіональну програму збереження і відновлення водних 
ресурсів в басейні річки Великий Куяльник. Проте наповнюваність 
водою так і не зросла і було прийнято рішення про будівництво каналу 
між морем і лиманом. За останні роки проведено  декілька пусків 
морської води в лиман, і рівень піднявся на 24 см. По оцінкам вчених 
необхідно щорічно поповнювати лиман приблизно на 30 млн. м. куб. 

Перший крок зроблено, далі необхідно для відродження курорту 
запроваджувати сучасний менеджмент, рекламу інші заходи для 
перетворення його в лікувальний заклад світового рівня.

За своїми властивостями  рекреаційні ресурси Куяльницького лиману 
не поступаються можливостям Мертвого моря, а по деяким параметрам 
і перевершують їх. 

Далеко не повністю використовується потенціал Хаджибейського, 
Шаболатського та інших лиманів області, які могли б суттєво 
поповнювати бюджет, та сприяти соціально – економічному розвитку 
регіону.
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Розвиток туристичного бізнесу в Україні відбувається на ринкових 
засадах, але не знаходиться у «вільному плаванні», бо регулюється 
державою на основі законодавства, національної політики та 
індикативного планування всіх видів туризму.

Економічна наука до факторів розвитку бізнесу відносить не тільки 
землю та її багатства, працю та капітал, а й підприємницькі здібності, 
що утворюють особливий ресурс – інтелект. 

Це дає підставу стверджувати: для підприємця в туристичному 
бізнесі головним ресурсом є не гроші, не знаряддя чи предмети 
праці, а його уміння господарювати (талант господарника), знання 
психології споживача туристичного продукту та суспільних потреб у 
туристичному бізнесі.

Виникнення туристичного підприємництва пов’язане з переходом 
туризму на комерційну основу, тобто з появою організації платних 
подорожей різної спрямованості як основи ринкових відносин.

У чинному законодавстві України підприємництво розглядається 
як безпосередня самостійна систематична, на свій ризик діяльність, 
пов›язана з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням 
послуг з метою одержання прибутку, що здійснюється фізичними та 
юридичними особами, зареєстрованими як суб›єкти підприємницької 
діяльності в порядку, установленому законодавством. З цього 
визначення видно, що до підприємництва відноситься й діяльність з 
надання послуг. 

Отже, надання туристичних послуг є об›єктом підприємницької 
діяльності всіх суб›єктів туристичної індустрії. 

Головна мета підприємництва в туризмі полягає в розробленні 
маршрутів, формуванні туристичних потоків за обраними маршрутами, 
у виробництві туристичних товарів і наданні туристичних послуг, 
комплектуванні туристичного продукту відповідно до попиту 
споживачів з вигодою (прибутком) для себе. 

Учасниками відносин, пов’язаних з підприємництвом в туристичному 
бізнесі, є, з одного боку, юридичні та фізичні особи, які створюють 
туристичний продукт, надають туристичні послуги або здійснюють 
посередницьку діяльність щодо їх реалізації, а з іншого - громадяни 
України, іноземні громадяни та особи без громадянства, в інтересах 
яких здійснюється туристична діяльність.  

Основними суб›єктами підприємницької діяльності у туризмі є 
туристичні оператори (туроператори), туристичні агенти (турагенти) 
та інші структури (дилери). Туроператори – це юридичні особи 
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(підприємства), створені згідно із законодавством України, основною 
діяльністю яких є організація туризму, формування туристичного 
продукту, його реалізація та посередницька діяльність із надання 
характерних і супутніх туристичних послуг мандрівникам. 

Сукупність підприємницьких структур з обслуговування туризму 
утворює туристичну інфраструктуру, яка являє собою комплекс 
юридичних і фізичних осіб економічної та соціальної сфер діяльності 
що надають туристам послуги з тимчасового розміщення (проживання), 
харчування, перевезення, екскурсійного обслуговування, відпочинку, 
рекреації тощо.

Економічний успіх підприємництва забезпечується інноваціями, 
точніше, інноваційним менеджментом. Це пояснюється тим, що 
інноваційна заповзятливість у туризмі забезпечує появу нових послуг 
(продукту), привабливих не тільки для туристів, а й для інвесторів. 
Варто особливо підкреслити, що Україна має потребу в такому туризмі, 
в якому інноваційність, діловитість, ефективна комунікативність стали 
б нормою господарювання кожного суб’єкта туристичного бізнесу. 

Схема формування та збуту (продажу) пакетів туристичних послуг, 
необхідних для задоволення потреб туристів під час подорожування, 
представлена на рис. 1.

Завершальним етапом економіко-технологічної системи туристичної 
діяльності, як видно зі схеми, є споживання туристичного продукту, 
тобто комплексу туристичних послуг, які включено до вартості 
обслуговування туру за певним маршрутом. Загальновизнаними є 
особливості споживання як окремих туристичних послуг, так і в складі 
турпродукту, які визначають специфіку туристичної діяльності.

У цілому підприємництво сприяє відновленню і розвиткові 
економіки туризму, створенню інноваційного середовища, відкриває 
шлях до перетворень, а тому стає рушійною силою розвитку економіки 
не тільки туризму, а й економіки всієї країни.

Регулювання прав підприємницької діяльності в Україні 
здійснюється ланцюгом законів (їх нараховується понад 60), указами 
Президента та постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями 
обласних і місцевих органів влади, а також міжнародними договорами 
й угодами, в яких бере участь Україна. До основних законодавчих актів 
відносяться: Конституція України, Цивільний і Господарський кодекси, 
Закон України «Про внесення змін до закону України «Про туризм». 



61

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

Рис. 1. Схема формування та збуту туристичного продукту

Центральним органом індикативного планування та регулювання 
є Міністерство культури і туризму України, Міністерство курортів 
і туризму АРК та Державні служби туризму на місцях. Ці органи 
забезпечують єдиний підхід до планування туристичного бізнесу, 
сертифікації послуг, ліцензування діяльності підприємств і захисту прав 
споживачів туристичних послуг. На рис. 2 наведено систему важелів 
прямого та непрямого впливу державного регулювання туристичного 
бізнесу.

Умовами здійснення підприємницької діяльності в туризмі є:
−	 ліцензування туристичної діяльності. З метою створення 

рівних можливостей суб›єктам туристичної діяльності, забезпечення 
захисту прав і законних інтересів громадян, а також захисту довкілля 
та підвищення рівня туристичного обслуговування здійснюється 
ліцензування туроператорської та турагентської діяльності;

−	 державна реєстрація суб›єктів підприємництва за місцем 
перебування підприємця. Зареєстровані суб›єкти вносяться до Єдиного 
державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), 
після реєстрації відкриваються рахунки в банках;

−	 сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності;
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послуг, які включено до вартості обслуговування туру за певним маршрутом. 
Загальновизнаними є особливості споживання як окремих туристичних послуг, так і в 
складі турпродукту, які визначають специфіку туристичної діяльності. 

У цілому підприємництво сприяє відновленню і розвиткові економіки туризму, 
створенню інноваційного середовища, відкриває шлях до перетворень, а тому стає 
рушійною силою розвитку економіки не тільки туризму, а й економіки всієї країни. 

Регулювання прав підприємницької діяльності в Україні здійснюється ланцюгом 
законів (їх нараховується понад 60), указами Президента та постановами Кабінету 
Міністрів України, рішеннями обласних і місцевих органів влади, а також міжнародними 
договорами й угодами, в яких бере участь Україна. До основних законодавчих актів 
відносяться: Конституція України, Цивільний і Господарський кодекси, Закон України 
«Про внесення змін до закону України «Про туризм».  

 

 
Рис. 1.1. Схема формування та збуту туристичного продукту 
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−	 встановлення готелям, закладам харчування і курортним 
закладам відповідної категорії;

Рис. 2. Важелі державного регулювання туристичного бізнесу в Україні
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інтересів громадян, а також захисту довкілля та підвищення рівня туристичного 
обслуговування здійснюється ліцензування туроператорської та турагентської діяльності; 

  державна реєстрація суб'єктів підприємництва за місцем перебування 
підприємця. Зареєстровані суб'єкти вносяться до Єдиного державного реєстру підприємств і 
організацій України (ЄДРПОУ), після реєстрації відкриваються рахунки в банках; 

  сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності; 
  встановлення готелям, закладам харчування і курортним закладам відповідної 

категорії; 
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−	 страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок;
−	 наймання працівників і соціальні гарантії за використання 

їхньої праці;
−	 майнова відповідальність суб›єктів підприємництва за 

використання туристичних ресурсів;
−	 право припинення підприємницької діяльності.
Держава також розробляє політику, стратегію і тактику туристичної 

діяльності на основі концепції і програми розвитку туризму. Схема 
державного регулювання туристичного бізнесу в Україні наведено на 
рис. 2. 

−	 Державне регулювання туризму охоплює систему важелів  
прямого та непрямого впливу. 

−	 Втручання держави в підприємницьку діяльність туристичних 
структур, крім передбачених законом, заборонено; 

−	 об’єктів туристичних дестинацій (природно-рекреаційних і 
туристично-екскурсійних ресурсів країни);

−	 сприяння матеріально-технічному забезпеченню та 
інформаційному обслуговуванню туристичного бізнесу;

−	 підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для туристичної 
діяльності;

стимулювання інноваційних проектів, забезпечення конкуренції і 
недопущення монополізму в туризмі.

Розвиток туристичного бізнесу потребує стратегічного підходу до 
його управління. Поняття «стратегія», уживане в економічному значенні, 
являє собою  побудовану програму перспективних заходів, спираючись 
на які, туристичний бізнес зможе досягти поставленої мети.

В умовах ринку успіху домагаються лише ті підприємці, які здатні 
розробляти і виконувати на відповідному організаційному рівні 
довгострокові стратегії. Зараз, коли на ринку України виживають 
лише професіонали високого класу, розробка і реалізація стратегії 
стає визначальною умовою ефективної діяльності підприємницьких 
структур туристичного бізнесу.

Під стратегією суб›єктів туристичної діяльності слід розуміти 
комплексну програму заходів, спрямованих на здійснення місії 
(генеральної мети) підприємства і досягнення його множинних цілей.

До об›єктів стратегії економічного управління в туризмі відносяться 
два базових елементи: переміщення туристів до пункту призначення та 
зупинка в цьому пункті, яка потребує задоволення потреб у розміщенні, 
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харчуванні та ін. Тому об›єктами економічної стратегії туристичних 
підприємств є:

– окремі туристичні послуги або комплекс туристичних послуг, що 
утворюють туристичний продукт;

−	 ресурси, що забезпечують туристичну діяльність;
−	 максимізація прибутку і мінімізація витрат;
−	 ефект мультиплікатора, управління яким має особливе значення 

в економіці туристичного бізнесу, оскільки доход, отриманий від 
туризму, впливає на розвиток інших сфер діяльності (виробничої і 
невиробничої);

−	 поведінка на ринку і конкурентна боротьба;
−	 інвестиційна діяльність;
−	 інноваційна діяльність тощо.
Процес розробки загальної стратегії діяльності туристичного 

підприємства представлений на рис. 3. 
Центром розробки стратегії діяльності підприємств є визначення 

мети та ранжування цілей.

Рис. 3. Розробка загальної стратегії діяльності туристичного підприємства
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Рис. 1.3. Розробка загальної стратегії діяльності туристичного підприємства 

 
 

Під метою розуміється досягнення високого рівня якісних і кількісних показників, 
до яких повинне прагнути підприємство. Яке б не було формулювання стратегічної мети, 
в ньому завжди міститься бажаний обсяг прибутку, одержання якого забезпечується 
доходом. 

Розробка загальної економічної стратегії діяльності будь-якої підприємницької 
структури вимагає вивчення й оцінки її базової економічної стратегії. Теорія і практика 
підприємницької діяльності виділяють три види базових економічних стратегій - це 
виживання, стабілізація та розвиток. Кожна з цих стратегій визначається рівнем досягнутої 
(запланованої) рентабельності та життєвим циклом товарів (послуг). 
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Під метою розуміється досягнення високого рівня якісних і 
кількісних показників, до яких повинне прагнути підприємство. Яке 
б не було формулювання стратегічної мети, в ньому завжди міститься 
бажаний обсяг прибутку, одержання якого забезпечується доходом.

Розробка загальної економічної стратегії діяльності будь-якої 
підприємницької структури вимагає вивчення й оцінки її базової 
економічної стратегії. Теорія і практика підприємницької діяльності 
виділяють три види базових економічних стратегій – це виживання, 
стабілізація та розвиток. Кожна з цих стратегій визначається рівнем 
досягнутої (запланованої) рентабельності та життєвим циклом товарів 
(послуг).

Стратегія виживання характерна для підприємств, які знаходяться 
в кризовому стані через збитковість. 

Для виходу зі стану збитковості стратегія виживання в порядку 
захисту повинна передбачити заходи, спрямовані на одержання 
прибутку в найкоротший термін. 

Рис. 4. Основні етапи формування економічної стратегії підприємства
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Рис. 1.4. Основні етапи формування економічної стратегії підприємства 
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При цьому вирішуються такі завдання: що запропонувати ринкові 
туристичних послуг, а від чого відмовитись, які функціональні стратегії 
використовувати для переходу до рентабельної діяльності. 

Cтратегія стабілізації є наступально-захисною. Вона 
використовується в умовах коливання прибутковості підприємства 
від збитковості до рентабельності і навпаки. Для здійснення стратегії 
стабілізації необхідно:

−	 ощадливо використовувати ресурси, щоб швидше стабілізувати 
рентабельність як мінімум на досягнутому рівні;

−	 домогтися позитивних зрушень в реалізації турпродукту;
−	 розширення ринків збуту з орієнтації  на швидке пожвавлення 

діяльності;
−	 обґрунтувати програму фінансової стабілізації підприємства 

шляхом вишукування ефективних внутрішніх і зовнішніх джерел 
інвестування інноваційної діяльності.

Одним з успішних прикладів реалізації цієї стратегії є діяльність агро-
екологічно-рекреаційного кластеру «Фрумушика-Нова» Тарутинського 
району Одеської області.

«Фрумушика-Нова» є яскравим прикладом кластеру у класичному 
розумінні цього терміну. Кластер передбачає охоплення таких 
вза’ємоповязаних напрямів, як економіка, виробництво і переробка 
аграрної продукції, сільський туризм у поєднанні з музейно-
ентографічної і екологічною складовою.

Така організаційна форма – яскравий приклад того, як в глибинці 
можна створити неординарний Центр етнографічного, сільського 
туризму та сімейного відпочинку. Серед віддаленого бесарабського 
степу у Тарутинському районі за 12 років відтворено садиби 
багатонаціональної Бесарабії – українська, молдовська, гагаузьська, 
російська, будівлі німецьких та єврейських колоністів, - з предметами 
побуту та виробництва. Серед сучасних туристичних об`єктів слід 
відзначити зоопарк, фазанарій, «бджолиний санаторій», винний погріб 
з брендовим вином «Цитрон».

В 2017 р. «Фрумушику-Нову» відвідало 6 тисяч туристів, до їх 
послуг, госьтьові будиночки сімейного типу, обладнані всім необхідним 
для відпочинку, а також дім мисливця, обладнані місця для риболовлі 
та багато іншого.

Все це втілення в життя творчих задумів місцевого бізнесмена, 
котрий прагне через свої проекти, зберегти народні традиції та культуру 
рідного краю, економічно та соціально розвивати регіон.  
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Враховуючи давні традиції місцевого населення інтенсивно 
відроджується вівчарство. Поголів`я баранів та овець тільки у 
господарстві «Фрумушика-Нова» складає більше 6 тисяч – такого 
чисельного гурту в одному господарстві в Європі немає. Цей напрямок 
дає можливість розвитку гастрономічного туризму та забезпечує 
робочими місцями значну кількість населення навколишніх сіл. У 
нинішньому стані української економіки, у період безробіття люди самі 
собі можуть дати раду, долучившись до справи сільського туризму. 
Враховуючи місцеві особливості будь-яке бесарабське село, де є 
декілька ініціативних людей, за певних умов, може стати самодостатнім 
туристичним осередком. 

Розвиток зеленого туризму сприятиме надходженню додаткових 
коштів до бюджетів громад, котрі нині потрібні для вирішення 
соціальних проблем, благоустрою населених пунктів. Завдання на 
найближчу перспективу полягає в тому, аби створити у регіоні якомога 
більше територіальних туристичних осередків, які в перспективі стали 
б учасниками кластеру «Фрумушика-Нова».

Створення нових туристичних осередків дозволить прийняти 
значно більшу кількість туристів ніж може прийняти «Фрумушика-
Нова» самостійно.  В подальшому можна обє`днати у спільному 
великому проекті Тарутинський, Арцизський, Саратський та інші 
райони Бесарабії.

Останнім часом значно активізували роботу по розвитку сільського 
туризму районні та обласна адміністрації.

Тарутинський степ – унікальне явище природи, тому планується 
реалізувати проект створення національного парку всеукраїнського 
значення.

Держава через прийняття відповідних законів створює сприятливі 
умови для розвитку приватного виноробства. В Бесарабії традиційно 
проводяться фестивалі винв та національних культур, ярмарки. Отже є 
всі умови для перетворення краю у Мекку зеленого туризму в Україні. 
Тим більше, що  вже діє флагман – агро - еколого-рекреаційний кластер 
національного рівня «Фрумушика-Нова». Він є основою туристичного 
та соціально – економічного розвитку краю.

Розвиток сільського туризму є одним з найважливійших пріоритетів 
Одеської обласної держадміністрації. В лютому 2018 р. видано 
розпорядження «Деякі питання реалізації проекту «Агро-еколого-
рекреаційний кластер «Фрумушика-Нова» в Тарутинському районі 
Одеської області».
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Відповідно до нього, для забезпечення реалізації державної політики 
сталого розвитку сільських територій, підвищення конкуренто-
спроможності та диверсифікації економіки вирішено визначити 
Тарутинський район пілотною територією на три роки щодо реалізації 
проекту «Фрумушика-Нова». Затверджено план заходів щодо спільних 
зусиль облдержадміністрації, райдержадміністрації, інших органів влади 
із залученням недержавних організацій планується реалізувати нову 
модель розвитку територій, яка передбачає активне залучення місцевих 
громад, їх мешканців, у т. ч. розвиток нових напрямків, наприклад, 
створення сільських гостинних садиб.

Верховна Рада України вже прийняла в першому читанні законопроект 
про те, що власник особистого селянського господарства може в межах 
10 кімнат надавати туристичні послуги, в тому числі харчування 
гостей, а також прийнято доповнення,  щодо скасування оподаткування 
доходів таких господарств. Окрім органів державної влади, проектами 
у цій галузі буде опікуватись, ГО «Спілка сприяння розвитку сільського 
зеленого туризму в Україні». Значну роль у становленні та розвитку 
осередків сільського туризму відіграє Одеська асоціація туроператорів і 
агенств.  Потрібна популяризація місць відпочинку та послуг, асоціація 
працює за всіма важливими напрямками, особливо у сфері розширення 
туристичних маршрутів. Враховуючи зацікавленість та синхронізацію 
зусиль державних та недержавних і громадських органів є надія, що 
сільський туризм на Одещині буде успішним локомотивом розвитку 
територій та сільських громад.

Базова економічна стратегія діяльності підприємства забезпечується 
функціональними стратегіями, головними серед яких є маркетингова, 
науково-дослідна, фінансова, екологічна, соціальна тощо. Наприклад, 
стратегія комплектування турпродукту визначається маркетинговою 
стратегією, а фінансова є основою інноваційної діяльності на ринку 
туристичного продукту та послуг.

Процедура розробки стратегії функціонування підприємства 
охоплює чотири головні етапи (рис. 4) кожний з яких має загальну 
спрямованість на обґрунтування основних показників та альтернатив для 
реалізації обраної стратегії. На рис. 4. показано, що процес формування 
економічної стратегії туристичного підприємства охоплює ланцюг 
взаємопов’язаних етапів, кожний з яких випливає з попереднього, а всі 
вони, будучи взаємозалежними, виступають єдиним цілим. 

Отже, економічне управління туристичним бізнесом зводиться 
до розроблення стратегії і тактики туристичної діяльності суб'єктів 
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підприємництва. Воно передбачає раціональне використання туристич-
них ресурсів.

Серед основних заходів, спрямованих на підвищення конкуренто-
спроможності туристичної галузі Одеського регіону слід визнати 
наступні:

– розробка на рівні місцевої влади механізмів залучення приватного 
капіталу для модернізації об’єктів туристичної інфраструктури;
– передача в контексті децентралізації місцевим органам функцій з 
ліцензування суб’єктів господaрювання у сфері туризму;
– стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, що сприятиме 
зростанню конкуренції у сфері туристичних послуг.   
Висновки та пропозиції. Розвиток туристичного бізнесу є одним з 

пріоритетних напрямків діяльності в сфері послуг на території Одеського 
регіону. В сучасних умовах коли в область переорієнтовано значні 
туристичні потоки, активізація такої діяльності дає смогу вирішувати 
найважливіші економічні і соціальні проблеми регіону. Така ситуація 
дає смогу підвищити зайнятість населення. Постає перспективним  
джерелом формування доходів, сприяє зменшенню соціальної напруги 
суспільства, становленню системи соціальних цінностей у населення, 
зростанню його культурно-освітнього рівня. Подальше наукові 
дослідження стратегічних напрямків розвитку туризму в регіоні мають 
бути  обгрунтування ефективних заходів подолання перешкод та 
нівелювання негативних чинників, що стримують активний розвиток 
туристичного бізнесу в м. Одеса та області.  
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STRATEGIC DIRECTIONS OF TOURISM BUSINESS 
DEVELOPMENT IN ODESSA REGION

The article studies the current state of tourism development in the Odessa re-
gion. The key factors that contribute to the active development of the tourist industry in 
the region are identified, as well as the main problem aspects that destructively affect this 
area. Prospective directions and forms of further development of tourism in the Odessa 
region are substantiated, taking into account the specificity and potential of the region.

Key words: tourism, tourist industry, recreation, tourist services market, green 
tourism, infrastructure, tourist flows, strategy.
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УПРАВЛІНСЬКА КОМАНДА: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ   
ФОРМУВАННЯ

У статті розглянуті сучасні методи формування управлінської команди, які 
вирішують проблему створення ефективного управлінського составу. Визначена 
проблема формування та ефективної роботоспроможності  управлінської команди 
на підприємстві. Розглянуті сучасні методи формування управлінської команди. 
Запропоновано сучасні методи формування, а саме цілеорієнтований (заснований на 
цілях), міжособистісний (інтерперсональний), рольової і проблемно-орієнтований. 
Розглянуті етапи та стадії розвитку команди.

Ключові слова: управлінська команда, методи, сучасні методи 
формування, етапи розвитку, стадії розвитку.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні компанії 
вимушені сьогодні наймати для свого управління специфічні групи 
висококваліфікованих фахівців, які можна охарактеризувати як 
«креативні менеджери», «менеджери нового типу», «менеджери 
дослідницького типу», «інноватори», у зв’язку із швидкоплинними 
умовами зовнішнього середовища та постійними змінами у ньому. 
Найбільш ефективною умовою для діяльності такого типу фахівців є 
вибудова таких відносин всередині групи, коли колектив організації 
створює управлінську команду. Таким чином, для тих компаній, які в 
силу специфіки своєї діяльності або в силу специфіки тих ринків, на 
яких ним доводиться працювати, працюють в умовах постіндустріальної 
економіки, вкрай важливим постає питання аналізу механізмів 
створення управлінських команд і технологій подальшого підвищення 
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їх ефективності. Для багатьох компаній рішення цих питань стає 
фактором їх виживання та подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених, які 
присвятили цій тематиці свої наукові роботи, можна виділити 
Т. Базарова, Н. Борисовську, П. Друкер, В. Князева, Е. Кузнєцова, 
Ю. Лапигіна, О. Мостіпаку.

Постановка завдання. Метою цього дослідження є аналіз сучасних 
технологій формування управлінської команди та визначення ролі 
управлінської команди та її основних задач на підприємствах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління підприєм-
ством на οснοві формування ефективнοї управлінськοї кοманди 
є складним та дуже багатοграним прοцесοм. Саме тοму підхοди 
дο утвοрення такοї кοманди мають бути οсοбливими. Прοфесійні 
керівники в Україні не рідкο зустрічаються з прοблемοю створення 
саме ефективнοї кοманди. 

Діяльність щодо створення ефективної управлінської команди мοже 
бути ефективнοю лише в тοму випадку, кοли лідер кοманди володіє 
певними прοфесійними якостями для побудови відношень усередині 
колективу команди. Однією з основних рис такого керівника є вміння 
адмініструвати, як у прοцесі створення, так і у прοцесі самοї рοбοти 
управлінськοї кοманди. Треба зауважити, щο кадрοві мοжливοсті 
керівника у фοрмуванні управлінськοї кοманди завжди οбмежені. Це 
пοв'язанο з тим феноменом, який у теорії та практиці управління набув 
назви «нестача управлінських зірοк», οсοбливο в умοвах кοманднοї 
рοбοти, коли фахівець, який був успішним в одній організації, при 
переході в нову організацію не буде вже таким успішним, оскільки в 
ній діють інші організаційні умови діяльності, тощо. Таким чином, 
керівникові дοвοдиться задοвοльнятися середнім рівнем професійності 
підлеглих і ствοювати необхідні умοви для їх прοфесійнοгο зростання 
у прοцесі їх подальшої діяльності. Крім тогο, керівникові дοвοдиться 
часть фοрмувати управлінську команду в прοцесі «бοйοвих дій», 
прοвοдячи внутрішню рοтацію кадрів або зовнішній набір фахівців 
лише покладаючись на довіру [2, с. 37].

Ще одним із гοлοвних факторів при ефективному процесі фοрмування 
кοманди є час, який керівник витрачає на складання, фοрмування та 
підгοтοвку управлінськοгο складу. Так, має буде залучено принципи 
тайм-менедженту і вся організаційна та адміністративна діяльність, 
що пов’язана із формуванням управлінської команди, має бути 
запланована заздалегідь. В іншοму випадку, час, який викοристовується 



74

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

понаднормово, відοбражається на працездатності, продуктивності та 
ефективності кοманди.

Перш за все, необхідно дати визначення «управлінської команди». 
Так, під управлінською командою ми розуміємо згуртовану групу 
фахівців із різних сфер організаційної діяльності, які спільно працюють 
над досягненням спільної мети, гнучко розподіляючи між собою 
функції в команді.

Інтереc дo кoманднoгo підхoду виник ще усередині ХХ ст. Чинники, 
які спричинили його можна виділити наступні:

– Пo-перше, організації, які працюють в сучасних умовах 
ринку, «мають тенденцію дo уcкладнення і збільшення складу cвoїх 
cтруктурних і функціональних підрозділів, щo вимагає впрoвадження 
більш ефективних oрганізаційних фoрм і метoдів кoлективнoгo 
управління, які, дoзвoлили б мінімізувати чаc прийняття управлінcькoгo 
рішення і oднoчаcнo підвищити йoгo якіcть, тoбтo  прoдуктивніcть,  
дoцільніcть і своєчасність» [6]. 

– Пo-друге, діяльність успішних та конкурентоспроможних 
організацій характеризуються високим рівнем інноваційності, 
дослідницьким та аналітичним характером діяльності; їх підрoзділи 
характеризуютьcя підвищенoю рухливіcтю oрганізаційних структур, 
що залежить від зміни задач та цілей діяльності (наприклад, перехід 
cпіврoбітників від прoекту дo прoекту, запрoшення зoвнішніх 
екcпертів і викoнавців, cтвoрення тимчаcoвих відділів, тощо). Таким 
чином, ефективне функціoнування таких підрозділів ґрунтується на 
підвищенні іннoваційних здібнocтей колективу групи, що реалізується 
за рахунoк cтвoрення «пoля ідей», атмocфери твoрчoгo пoшуку, брейн-
штормінгу, а такoж формування кoлективу oднoдумців, які беруть 
на cебе відпoвідальніcть за перcпективи рoзвитку oрганізації разoм 
з адмініcтрацією. Таким чином прoявляється кoмандний підхід в 
іннoваційнoму менеджменті. 

– Пo-третє, сучасна теорія та практика управління аналізує 
продуктивність керівника у сполучення із прoдуктивніcтю oрганізації, 
яку він oчoлює абo, на яку впливає опосередковано. Визначним є той 
факт, щo збільшення прoдуктивнocті управлінcькoї праці залежить 
від внеску менеджера будь-якoгo рангу у загальну продуктивність 
організації, а саме у кoлективний прoдукт праці. Таким чином, 
на підприємстві має постійно реалізовуватися принцип «духу 
командності», який є вираженням філософія «спільної справи», як 
один із інструментів стимулювання підвищення продуктивності та 
ефективності організації [6]. 
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– По-четверте, формування якісної управлінської команди 
дозволяє вирішити такі проблеми, як нечіткий рoзпoділ oбoв'язків 
при реалізації прoекту, підвищення мoтивації і уcвідoмлення причин 
низькoгo ocoбиcтoгo внеcку кoнкретнoгo члена колективу, уcунення 
міжocoбиcтіcних суперечок та інших проблем, в яких відбуваєтьcя 
зіткнення ocoбиcтих мoтивів і пoтреб οрганізації.

–  Пo-п’яте, ми можемо стверджувати, що командоутворючи процес 
в організації пов'язаний із формуванням корпоративної культури 
в ній, існуючими цінностями, ритуалами, місією, що в теорії та 
практиці управління рoзглядається як пoтужні cтратегічні інcтрумент, 
які дoзвoляють колективу oрієнтуватися на досягнення cпільних 
цілей, мoбілізацію ініціатив та енергій cпіврoбітників і пoлегшувати 
прoдуктивне cпілкування між ними [6]. Таким чином, організаційна 
культура є oднією зі cкладoвих кoманднoгo менеджменту, тoму щo він 
тіcнo пoв'язаний з cимвoлічними cпocoбами репрезентації управлінcькoї 
діяльнοсті.

Практика командоутвоерння пοказує, щο кοманду слід прοдуманο 
фοрмувати, при цьοму οрієнтуючись на загальне бачення ситуації і 
стратегічні цілі, а такοж викοристοвуючи відпрацьοвані прοцедури 
взаємодії. Рοзвитοк кοманди прοхοдить шлях схοдами рοзвитку від 
рοбοчοї групи, яка пο суті являє сοбοю пοтенційну кοманду, і тільки 
пοтім стає кοмандοю вищοї якості.

В теорії управління визначається декілька підходів щодо процесу 
формування управлінської команди. Основні узагальнені у табл. 1.

Ми можемо, прослідкувати, що існує багато спроб запропонувати 
етап створення управлінської команди, однак вони дуже схожі між 
собою та в деякій мірі повторюють один одного. Проте слід зазначити, 
що невід’ємним для всіх цих підходів є той факт, що є необхідність 
у психологічній адаптації та використанні психологічних методів у 
формуванні високоефективної команди.  

Невід’ємним від процесу формування управлінської команди є 
формування різних субкультур управлінської команди. Формування 
субкультури команди э «процесом формування внутрішнього 
культурного контексту» управлінської команди [5].   

У науковій літературі [1; 5] виділяють наступні форми субкультури 
управлінської команди:  
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Таблиця 1 
Етапи процесу формування управлінської команди 

Автор підходу Зміст процесу формування 
Т. Ю. Базаров [1]: «1. Адаптація: характеризується як етап 

взаємного інформування та аналізу завдань. На 
даному етапі відбувається пошук членами групи 
оптимального способу вирішення завдання. 
Міжособистісні взаємодії «обережні» і ведуть до 
утворення колективу, наступає стадія перевірки і 
залежності, що передбачає орієнтування членів 
групи на характер дій один одного і пошук 
взаємоприйнятної поведінки в групі. Члени команди 
працюють разом насторожено і примусово. 
Результативність команди на даному етапі низька, 
оскільки члени її ще не знайомі і не впевнені один в 
одному.  

2. Групування та кооперація: Групування 
характеризується створенням об'єднань (підгруп) за 
симпатіями і інтересам. Зміст цього етапу полягає у 
протидії членів групи вимогам, що пред'являються 
ним змістом завдання, внаслідок виявлення 
розбіжності особистої мотивації індивідів з цілями 
групової діяльності. Відбувається емоційна відповідь 
членів групи на вимоги завдань, що призводить до 
утворення підгруп. При групуванні починає 
складатися групова самосвідомість на рівні окремих 
підгруп, які формують перші «інтрагруппові норми». 
Існування такої групи характерне для співробітників 
управлінських груп з субкультурами типу «кліка». 
Відбувається об'єднання всіх членів підгрупи 
навколо її лідера, що може послужити причиною 
некритичного сприйняття останнього з боку окремих 
членів групи. 

При кооперації відбувається усвідомлення 
бажання працювати над вирішенням завдання. 
Характеризується більш відкритим і конструктивним 
спілкуванням, ніж на попередніх етапах, з'являються 
елементи групової солідарності і згуртованості. Тут 
вперше виникає сформована група з чітко 
вираженим почуттям «МИ». Провідною на цьому 
етапі стає інструментальна діяльність, члени групи 
підготовлені до її здійснення, розвинена 
організаційна єдність. Однак у такій групі відсутні 
досить виражені психологічні зв'язки. Існування 

Таблиця 1
Етапи процесу формування управлінської команди
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таких груп характерне для співробітників 
управлінських груп з субкультурами типу «гурток» і 
«комбінат».  

4. Нормування діяльності: розробляються 
принципи групової взаємодії. Домінуючою стає 
сфера емоційної активності, різко зростає значення 
відносин «Я – ТИ», особисті взаємини стають 
особливо тісними. Однією з характерних рис цієї 
стадії розвитку групи є відсутність інтергруппової 
активності. Процес відокремлення згуртованої, добре 
підготовленої, єдиної в організаційному і 
психологічному відносинах групи, може перетворити 
її в групу-автономію, для якої характерні замкнутість 
на своїх цілях та егоїзм.  

5. Функціонування: можна розглядати як стадію 
прийняття рішень, яка характеризується 
конструктивними спробами успішного вирішення 
задач. Це стадія функціонально-рольової 
співвіднесеності, що пов'язана з утворенням рольової 
структури команди, яка є своєрідним резонатором, за 
допомогою якого програються групові завдання. 
Група є відкритою для прояву та розв'язання 
конфлікту. Використовуються різноманітні стилі і 
підходи до вирішення завдання. На цьому етапі 
група досягає вищого рівня соціально-психологічної 
зрілості, відрізняючись високим рівнем 
підготовленості, організаційною і психологічною 
єдністю, характерними для командної субкультури» 
[1].  

Б. Такмен [4]: 1. Стадія формування (Forming): Існує 
бажання у членів колективу щодо прийняття їх 
поведінки іншими; вони навмисно уникають 
конфлікту. Відбуваються організаційні заходи та 
вирішення питань, хто за що відповідає, терміни та 
план заходів та нарад, тощо. Члени команди 
«притираються» один до одного, однак намагаються 
бути незалежним від інших. Вони можуть бути 
мотивовані, однак вони зазвичай не проінформовані 
про всі справи та цілі команди.     

Основним завданням керівника управлінської 
команди на цьому етапі є направляти своїх підлеглих 
на виконання цілей.  

Цей етап є дуже важливим для подальшої 
роботи команди, оскільки її члени пізнають один 

Продовження таблиці 1
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Джерело: скомпоновано на основі 1 та 4.

1. Група з субкультурою «кліка». Для членів цієї групи основну 
роль грають емоційні відносини між ними, сприятливий психологічний 
клімат в групі, а вже потім – успішне вирішення завдання. Виходячи 
з цього можна говорити про пріоритет розвитку емоційної сфери, на 
основі якої і розгортаються стадії адаптації, групування і нормування. 
До предметної діяльності група переходить тільки тоді, коли виявляється 
перед «життєвою необхідністю занурення в предметну, інструментальну 
компоненту діяльності». Доки члени групи не зрозуміють, що їх група 
склалася, що в ній затишно і приємно знаходитися, вони не перейдуть 
до вирішення поставлених завдань.

6 
 

одного та відбувається обмін особистої інформації. 
Тут є можливість зрозуміти здатності підлеглих, їх 
витримку, компетенції, тощо. 

2. Стадія конфлікту (Storming): Упралінська 
команда працює; її члени обговорюють шляхи 
досягнення завдань та цілей, працюють та 
взаємодіють один з одним. Таким чином, починають 
виникати конфліктні ситуації та конфронтація, 
оскільки ще не відбувся процес «психологічного 
притирання».  

Зрілість членів команди є фактором переходу 
команди на інший етап розвитку.  

Основним завданням керівника та членів 
команди є дотримання принципів толерантності та 
терпимості та пошук шляхів вирішення конфліктів. 

3. Стадія нормування (Norming): На цьому 
етапі команда приходить до того, що обирається 
головна мета діяльності команди та формується 
загальний план дій.  

Усі члени команди готові взяти на себе 
відповідальність; готові працювати на досягнення 
загальної мети; готові йти на компроміс. 
Зменшується рівень конфліктності та ворожості, 
колектив стає згуртованим.   

4. Стадія виконання (Performing): Команда 
працює як єдиний механізм. Конфліктів вже немає; 
немає необхідності у зовнішньому контролі.  

Основним завданням менеджера управлінської 
команди на цьому етапі є оцінка ефективності роботи 
команди та забезпечення зворотного зв’язку. 

Джерело: скомпоновано на основі 1 та 4. 
 
Ми можемо, прослідкувати, що існує багато спроб запропонувати етап 

створення управлінської команди, однак вони дуже схожі між собою та в деякій 
мірі повторюють один одного. Проте слід зазначити, що невід’ємним для всіх цих 
підходів є той факт, що є необхідність у психологічній адаптації та використанні 
психологічних методів у формуванні високоефективної команди.   

Невід’ємним від процесу формування управлінської команди є формування 
різних субкультур управлінської команди. Формування субкультури команди э 
«процесом формування внутрішнього культурного контексту» управлінської 
команди [5].    

У науковій літературі [1; 5] виділяють наступні форми субкультури 
управлінської команди:   

Продовження таблиці 1
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2. Група з субкультурою «комбінат». Для членів цієї групи, перш 
за все, необхідна визначеність поставлених завдань, а також свого 
місця в вирішенні завдання. Якщо, цього не відбувається, члени групи 
через невизначеність починають відчувати дискомфорт і тривогу. Тому 
група відразу після адаптації до поставленого завдання переходить 
до нормування діяльності, яку проводить, як правило, найбільш 
компетентний член групи, що володіє технологією здійснення 
діяльності. Нормування діяльності також може здаватися ззовні 
(замовник, керівник, тощо). Нормування в області комунікативних 
відносин і сфери соціо-емоційних контактів, як правило, не 
відбувається. Стадія характеризується чіткістю і зрозумілістю правил 
і норм діяльності, які жорстко ставляться членам групи, і виконання 
яких строго контролюється. При строгості нормотворення група досить 
швидко проходить цю фазу і переходить до функціонування. Після 
створення правил інструментальної сфери група може переходити 
до стадії функціонування, і лише там, зіткнувшись з проблемами 
комунікації, при виникненні конфліктів повернеться до «опрацювання» 
емоційної сфери. При цьому цінність емоційної сфери у «комбінату» 
істотно нижче, ніж у «кліки». 

3. Група з субкультурою «гурток». Після стадії адаптації до задачі 
кожен член групи визначає сам своє місце в технології її рішення, 
той інструментарій, який може виявитися необхідним і переходить 
до самостійного виконання своєї підзадачі. Група переходить до 
стадії функціонування. При цьому виконання підзадач поєднується з 
нормуванням діяльності всередині групи. Кожен окреслює рамки своєї 
компетентності, відбувається нормування взаємодії фахівців. Норми не 
можуть бути поставлені, як в «комбінаті», вони узгоджуються в групі. 
Тільки після налагодження інструментальної сфери група переходить 
до налагодження емоційної сфери. При цьому цінність емоційної сфери 
в «гуртку» нижче, ніж в «кліці». Стадію кооперації (ми-група) «гурток» 
досягає пізніше, ніж «комбінат», і тим більше пізніше, ніж «кліка», у 
зв'язку з переважаючою цінністю індивідуального над колективним.

 4. Група з субкультурою «команда». Розвиваючись, група послідовно 
змінює емоційну та інструментальну сфери: адаптація – групування – 
нормування – кооперація – функціонування. Подібний розвиток дозволяє 
групі включити в свою субкультуру елементи «кліки», «комбінату», 
«гуртка», при цьому не зупиняючись не на одній з них» [1; 5]. 

Розрізняють чотири сучасні підходи до формування команди: 
1) цілеорієнтований (заснований на цілях), 2) міжособистісний 
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(інтерперсональний), 3) рольовий і 4) проблемно-орієнтований [1]. 
Також цю класифікацію можна доповнити такими підходами, як 
емоційна згуртованість та динамічний підходи.

1. Цілеорієнтований підхід (що засновано на цілях): члени 
управлінської команди орієнтуються на цілі та за основу своєї діяльності 
беруть управління за цілями (МВО). 

2. Міжособистісний підхід (інтерперсональний): «сфокусовано на 
поліпшенні міжособистісних відносин в групі і засновано на тому, що 
міжособистісна компетентність збільшує ефективність існування групи 
як команди. Його мета – збільшення групової довіри, заохочення спільної 
підтримки, а також збільшення внутрішніх командних комунікацій» [1]. 

3. Рольовий підхід засновується на виділенні членам команди своїх 
специфічних ролей. 

4. Проблемно-орієнтований підхід (через вирішення проблем): 
засновано на «послідовному розвитку процедур вирішення командних 
проблем, а потім досягнення головного командного завдання. 
Передбачається, що поряд з напрацюванням такого вміння у всіх членів 
команди активність по її формуванню повинна бути також сфокусована 
на виконанні основного завдання, міжособистісних уміннях, а також 
може включати цілепокладання і прояснення функціонально-рольової 
співвіднесеності» [1].

Додатково можемо виділити такі підходи:
– Побудова команди на основі емоційної згуртованості, що 

засновано на взаємодії між членами управлінської команди, їхній 
згуртованості та спільних діях. При цьому підході дуже актуальними є 
інструменти team-білдингу;

– Динамічний підхід, що засновано на динамічній психології 
К. Левіна та має на меті послідовне проходження розвитку команди 
за законами групової динаміки та кінцева мета – досягнення зрілості 
управлінської команди. Це той процес, який було зазначено вище у 
табл. 1, однак у різних проявах етапів розвитку.  

Висновки та пропозиції. Діяльність щодо створення ефективної 
управлінської команди вже давнο є οб'єктοм дослідження багатьох 
науковців: психοлοгів, сοціοлοгів, управлінців, тощо. Напротязі 
тривалого часу діяльність щодо створення управлінської команди була 
завданням стратегічного менеджменту та лише частиною стратегічного 
планування на підприємстві. Сьοгοдні завдання ствοрення кοманд 
в οрганізації стало нагальнοю для кοжнοгο керівника, менеджера і 
є визначальнοю для дοсягнення пοставлених οрганізаційних цілей. 
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Результати дοсліджень управлінськοї діяльнοсті пο ствοренню кοманд 
дають підстави фахівцям в цій οбласті прийти дο висновку, що в 
οснοві труднοщів управлінців у сфері управління лежить негοтοвність 
та відсутність бажання практиків слідувати рекοмендаціям теорії 
командоутворення.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ

В статье рассмотрены современные методы формирования управленческой 
команды, с помощью которых можно решить проблему формирования 
эффективного управленческого состава. Определена проблема формирования 
и эффективной работоспособности управленческой команды на предприятии. 
Рассмотрены современные методы формирования управленческой команды. 
Предложены современные методы формирования управленческой команды, а 
именно целеориентированных, межличностный (интерперсональный), ролевой и 
проблемно-ориентированный. Рассмотрены этапы и стадии развития команды.

Ключевые слова: управленческая команда, методы, современные методы 
формирования, этапы развития, стадии развития.
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MANAGERIAL TEAM: MODERN TECHNOLOGIES 
OF TEAM BUILDING

The article considers modern methods of forming a management team. The 
main goal of this process is its effectiveness support. The problem of the formation and 
effective work of the management team at the enterprise is viewed. Modern methods of 
forming a management team are considered. Among such methods we can notice, such 
as goal-oriented (based on goals), interpersonal, role-oriented and problem-oriented. The 
stages of team development process are considered. The consistency of the stages of the 
management team formation is determined by the group’s subculture.

It was determined that the process of the management team formation is one 
of the main tasks of the modern management. It is one of the determining factors of the 
management efficiency at the modern enterprise.  

Key words: management team, methods, modern methods of formation, stages 
of development, stages of development.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО 
КОНСАЛТИНГУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 

Показано умови успішності розвитку сучасного малого підприємства, які 
містяться у вмінні попереджувати запити ринку продукції та послуг, що обумовле-
но здібністю до організаційної трансформації в межах життєвого циклу суб`єкту 
господарювання. Підкреслено, що потреба в управлінському консультуванні 
загострюється коли управлінський потенціал малого підприємства недостатній 
для рішення накопичених проблем. Об`єктом управлінського консалтингу є мале 
підприємство, яке бажає позитивних змін в результатах власної діяльності, а пред-
метом – управлінські відношення і образ мислення суб`єктів цілісного поводжен-
ня, тобто менеджерів, власників, робітників.

Ключові слова: підприємство, управління, консультування, консультант, 
цикл, етап, досвід, проблема.

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Мале підприємство, 

як будь-яка інша система намагається до зниження ентропії (ступеня 
невизначеності). Невизначеність малого підприємства тим менша, чим 
точніше визначено його перспективний розвиток. Зміст такого розвитку 
базується на діяльності малого підприємства, яке можливо розроблене 
його робітниками.

У структурі малого підприємства, як правило, відсутній підрозділ, 
функціональні обов`язки якого входила організація процесу діагностики 
і розробки філософії бізнесу: цим займаються зовнішні консультанти з 
управління і організаційного розвитку.

Протиріччя суб`єктивного порядку займаються привнесенням знань 
і досвіду перспективного управління ззовні – консультантами. Таким 
чином, консультанти формують основу, спираючись на яку, робітники 
малого підприємства у подальшому зможуть рухатися вперед, системно 
змінюючи своє підприємство та самих себе.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. При підготовці даного 
дослідження автор використовувала праці слідуючих фахівців: 
З. Варналія [1], О. Дериколенка [2], В. Захарченка [3], Д. Ісаченка [6], 
Ю. Лапигіна [7], В. Ляшенка [8], С. Мелмана [9], Й. Петровича [11], 
Т. Пітерса [12], К. Туретт-Туржи [14], М. Кубри [15]. Але всі вони та 
багато інших фахівців в першу чергу пропонують вирішення методо-
логічних проблем функціонування малих підприємств в умовах транс-
формаційної економіки.

Постановка завдання. Визначити проблеми функціонування 
вітчизняних малих підприємств і шляхи їх можливого вирішення в умо-
вах трансформаційної економіки; системність управлінського консуль-
тування при цьому базується на основі аналізу малого підприємства 
як цілісного утворення, яке взаємодіє з зовнішнім середовищем і 
складається з визначених між собою елементів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Використання консуль-
тантів малими підприємствами – нова тенденція в діловому світі. Так 
як займатися діловою активністю стало складніше, необхідність у 
допомозі ззовні зросла. Керівники невеликих підприємств, які хочуть 
залишатися конкурентоспроможними, повинні розглянути можливість 
використання консультантів поряд з такими представниками 
допоміжних служб, як банкіри, юристи, бухгалтери і торгові агенти. 
Невеликі підприємства використовують консультантів в основному для 
вирішення конкретних оперативних проблем.

Мале підприємство в Україні тривалий час функціонує в складних 
умовах соціально-економічного розвитку. В 2014 р. в Україні розпочалася 
економічна криза (втретє за історію незалежності країні), спричинена 
геополітичним конфліктом (тимчасовою окупацією території Україні та 
проведення антитерористичної операції), що призвело до руйнування 
виробничих потужностей та транспортної інфраструктури, втрати 
міжгалузевих і туристичних зв`язків, ускладнення міжнародних 
відносин, недоступності енергетичної сировини (вугілля), суттєвого 
зростання інвестиційних ризиків та негативних очікувань населення.

За даними Держслужби у 2015 р. в Україні існувало 423 суб`єктів 
великого підприємництва (або 0,02 % загальної кількості суб`єктів 
господарювання), решта – суб`єкти малого і середнього підприєм-
ництва, в тому числі 15 510 суб`єктів середнього підприємництва,  
1,96 млн. суб`єктів малого підприємництва (327 814 малих підприємств 
та 1, 6 млн. фізичних осіб – підприємців) [12, с. 7].
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У 2015 р. мале і середнє підприємництво забезпечує 59 % загальної 
середньої доданої вартості за витратами виробництва. Значна частка 
доданої вартості за витратами виробництва малого і середнього підпри-
ємництва є в торгівлі і промисловості із значним внеском збоку підпри-
ємств, що працюють у сільському господарстві та надають різноманітні 
послуги. Суб`єкти мікропідприємництва зосереджені на наданні послуг 
у тих сферах, що не потребують значних інвестицій у виробництво, – 
32,1% доданої вартості за витратами виробництва зазначених суб`єктів 
припадає на сферу торгівлі.

Причини прийняття рішення про започаткування впровадження 
роботи малого підприємства в Україні є різними. Так, за даними 
міжнародних досліджень (Amway Global Entrepreneurship Report, 2016  р. 
[12, c. 7]), більше 34 % опитуваних причиною назвали можливість отри-
мання додаткового доходу, 21 % – можливість самореалізації, 14%  – 
альтернативу безробіттю. Таким чином, за способом започаткування 
мале і середнє підприємництво демонструє різноманітність – від 
створення можливостей для забезпечення достойного рівня життя до 
реалізації власних ідей.

Результати. В першу чергу необхідно визначитися з об`єктом 
консультування – що таке сучасне мале підприємство. 

Проблеми малих підприємств можуть бути загальними або 
специфічними. Проблеми загального характеру включають юридичні 
аспекти бізнесу, доступ до кредиту і сировинних матеріалів, а також 
відсутність відповідної технічної та управлінської допомоги.

Консультанти з питань управління повинні знати проблеми на 
рівні підприємства. Вони можуть представлятися керівнику малого 
підприємства більш значними, ніж голові правління акціонерного 
товариства. Наступний список демонструє коло труднощів, з якими 
можна зіткнутися.

1. У той час як великі, добре організовані підприємства можуть за-
звичай дозволити собі як хороших лінійних керівників, так і штат фа-
хівців, керівник малого підприємства – дещо ізольована особа, яка 
одночасно займається питаннями політики і оперативними проблемами, 
незважаючи на особисті уподобання та недоліки.

2. Керівники малих підприємств часто працюють при недостат-
ньому або в кращому випадку мінімальному обсязі кількісних даних. 
Для економії на загальнофірмових витратах вони зазвичай обходяться 
без інформаційних систем, і ця слабка точка стає помітною, коли 
підприємство вступає в стадію зростання.
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3. Так як мале підприємство може виплачувати зазвичай лише міні-
мальну зарплату, має мало можливостей для додаткових виплат, а також 
дає слабку гарантію зайнятості і обмежені можливості для службового 
росту, природно очікувати труднощів при наборі висококваліфікованих 
службовців.

4. Фінансовий стан, коли доводиться «зводити кінці з кінцями», не 
дає можливостей для підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, що 
не дозволяє реалізувати весь потенціал людських ресурсів.

5. Високої продуктивності важко досягти, так як немає можливостей 
зниження витрат, властивих великій фірмі, яка може, наприклад, купу-
вати зі знижкою, отримувати економію за рахунок зростання виробни-
цтва, користуватися відпрацьованою системою маркетингу і розподілу, 
створювати власні групи з досліджень, розробок і проектування систем.

6. Мале підприємство зазвичай обмежене виробництвом одно-
го чи декількох виробів або невеликим набором послуг, тому в важкі 
часи воно не може урізноманітнити свою діяльність, подібно великим  
[6, ч. 2, с. 105-106].

Багато керівників малих підприємств не бажають звертатися за 
допомогою до зовнішніх консультантів з наступних причин:
−	 вони вважають, що тільки великі підприємства можуть дозволити 

собі виплачувати гонорари за консультації;
−	 у багатьох випадках консультанти не володіють практичним 

досвідом роботи в справах, що вимагають допомоги;
−	 щоб знайти компетентного консультанта, потрібно багато часу 

і сил, так як більшість керівників раніше мало контактували з 
представниками цієї професії;

−	 керівники неохоче знайомлять сторонніх з фактами і цифрами, 
що стосуються їх бізнесу;

−	 використання консультанта може розглядатися керівником як 
визнання відсутності компетентності [6, ч. 2, с. 106].

Щоб подолати упередження з боку керівників власників, консультанти 
повинні представити факти і дані, що вказують на цінність їхніх послуг, 
по можливості посилаючись на конкретні приклади інших малих 
підприємств, де використовувалася аналогічна допомога.

Етап 1. Вихідна позиція. Біографічні дані свідчать, що успішно 
працюючі керівники малих підприємств, яких іноді називають 
підприємцями (визначення, яке в дійсності має ширше значення), 
зазвичай мають певні якості. Це часто первістки в сім›ї, і їм доводиться 
на ранньому життєвому етапі приймати на себе відповідальність вище 
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середньої. У багатьох випадках вони являються нащадками людей, які 
мають власну справу, але не обов›язково тієї ж професії або роду занять. 
Такі люди мають дуже докладну, але не обов›язково широку освіту і, 
як правило, більш, ніж п›ятирічний досвід роботи в умовах реального 
життя.

З точки зору особистих якостей вони зазвичай оптимістичні, схильні 
до помірного ризику на відміну від гравців або осіб, які уникають 
будь-якого ризику. Вони відчувають, що основний мотивуючий фактор 
в їх житті – керівництво своєю власною долею, а не просто бажання 
робити гроші. Такі люди зазвичай одружені, і сімейне життя мінімально 
відволікає їх від роботи: дружина може не дуже любити цей стиль 
життя, але розуміти і цінувати вимоги свого партнера по шлюбу.

Основною характерною рисою є те, що успішні підприємці дуже 
активні розумово і фізично, зазвичай добре організовані і ефективно 
розподіляють свій час. Успіх може бути результатом на стільки якості, 
скільки кількості підготовлених і розроблюваних схем. Чим більше 
зусилля, тим більше шанси на успіх.

Працюючи з новачком, консультант повинен знати його ступінь 
підготовки і інтереси, щоб встановити, чи має він справу з можливим 
підприємцем, і відповідним чином вести завдання. Розглянутий проект 
повинен бути ретельно вивчений, беручи до уваги сильні і слабкі 
сторони, зазвичай присутні на дрібних підприємствах. Слід розробити 
список питань, які необхідно розглянути.

Етап 2. Запуск роботи. Допускаючи, що клієнт може відкрити 
нове підприємство, консультант повинен після розгляду і обговорення 
пропозиції розглянути принаймні три можливості і виробити відповідні 
плани на випадок непередбачених ситуацій: 1) найкращий з можливих 
варіантів (похід «блакитні небеса»); 2) найбільш ймовірний варіант 
(основа для «ділового плану»); 3) найгірший з можливих варіантів 
(реалістична оцінка ризику).

Має сенс вільно говорити з клієнтом про перші дві можливості, 
які зазвичай являються «творчими» проблемами, в той час як третю 
альтернативу, яка є «корегуючою» проблемою, варто залишити для 
відомості самого консультанта, так як клієнт навряд чи буде слухати або 
погодиться з «найгіршою з можливих» альтернатив, і для досягнення 
повного потенціалу пропозиції наснага потрібніша, ніж розчарування. 
Потрібно, однак, мати детальний план на випадок непередбачених 
обставин для всіх трьох альтернатив, хоча б відповідно до «закону 
Мерфі» («Якщо що-небудь недобре може статися – воно станеться!»).
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Хороший керівник малого підприємства зазвичай здатний дуже 
швидко генерувати безліч ідей. Консультант повинен вітати це і 
допомагати отримувати і записувати відповідні кількісні дані з двох 
причин: по-перше, щоб допомогти зробити логічний вибір між 
альтернативами і, по-друге, щоб використовувати їх в якості підтримки, 
якщо керівник відчує невпевненість в правильному виборі схеми після 
початку робіт.

Помилки відбуваються особливо на ранніх етапах і являються 
частиною процесу навчання. Завдання консультанта – звести їх кількість 
до мінімуму. Однак краще подбати про те, щоб неефективна схема 
ніколи не була запущена, ніж намагатися врятувати безнадійний проект 
на пізньому етапі, що виражається в наступній заповіді консультанта: 
«Народити набагато легше, ніж відродити». Якщо необхідно, варто 
залишити пропозицію на час і переконати клієнта спробувати знову, 
коли будуть накопичені нові дані і отримана підтримка. Якщо прийнято 
рішення йти вперед, слід заохочувати максимальну участь в цьому 
процесі. Життєво важливі ефективне прийняття рішень і швидкі дії; на 
початку справи мало місця для компромісу чи помилок.

Етап 3. Зростання. Пройшовши через етапи 1 і 2, консультант може 
бути  нагороджений абсолютно новою серією подій, які виникають у міру 
дозрівання підприємства і розвитку консультативного завдання. В цей 
час необхідно ретельно вивчити, які слабкі сторони потрібно подолати, 
які сприятливі можливості для подальшого розвитку використовувати 
і які альтернативні ресурси залучити, щоб допомогти підприємству 
скористатися найбільш вдалим збігом обставин. Допомагаючи керівнику 
розподіляти ресурси, консультант може звернутися до принципу 
«чотири до одного»: на 20 % споживачів припадає 80 % збуту; 20 % за-
пасів дають 80 % руху капіталу; 20 % співробітників створюють 80 % 
проблем; 20 % агентів по збуту забезпечують 80 % збуту, тощо.

Консультант повинен спонукати клієнта маніпулювати відсотками і 
концентруватися на областях першорядної важливості.

Характерна ознака успішного керівника – виключно хороша 
організованість. Це слід заохочувати як частину процесу підвищення 
кваліфікації керівників, впроваджуючи системи, які спонукають їх 
читати літературу з питань управління та яка підкреслює значення 
прогнозів, бюджетів і органів управління.

Консультанту також  прийдеться згадати все, що він знає про подібні 
підприємства, щоб складати судження про рівень продуктивності 
даного клієнта. Неоціненна послуга – знати дані порівняння відносин 
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витрат і випуску і продуктивності між різними фірмами, особливо якщо 
потрібні коригувальні заходи. Консультант повинен знати, де можна 
отримати таку інформацію.

Етап 4. Вихід з підприємства. Згодом керівник виявляє, що 
підприємство виросло до такої міри, що вже не може вважатися малим, 
і виникають проблеми, пов’язані з ростом, фінансами, корпоративною 
структурою, передачею прав і відповідальності, тощо. Консультант по 
малим підприємствам повинен в цьому випадку направити його до фа-
хівців, спроможних  допомогти в цій новій ситуації.

Керівник також може вирішити відмовитися від турбот по щоденному 
управлінню підприємством і віддати перевагу почати щось нове, 
знову стати службовцем або піти на пенсію. В цьому випадку виникає 
проблема ліквідації підприємства.

Оцінюючи грошову вартість підприємства, зазвичай можна 
користуватися одним з трьох шляхів:

1) ліквідаційна вартість або вартість продажу з молотка, коли під-
приємство практично продається з аукціону особі, що дає найбільшу 
ціну (якщо таке існує);

2) нетто-капітал, коли товари оцінюються за собівартістю мінус 
амортизація і продаються по частинах на різних ринках;

3) ринкова вартість, коли фірма продається як підприємство, що зна-
ходиться в експлуатації, і в ціну включаються такі елементи, як умовна 
вартість ділових зв›язків фірми.

Різні умови (наприклад, смерть власника) можуть визначати, який з 
цих методів оцінки буде застосовуватися. В цілому найбільший дохід 
для продавця дає метод ринкової вартості.

Консультант повинен допомогти клієнту зробити найкращу з 
можливих угод. Проте потрібно пам’ятати, що найкраща торгова 
угода буває тоді, коли до неї розташовані і продавець, і покупець. Щоб 
досягти такої оптимальної ситуації, необхідно переконати продавця 
«залишити що-небудь» для нового власника. При цьому шанси на 
продаж зростають, часто економиться час і знижується ймовірність 
взаємних докорів. Спроба отримати найбільшу можливу суму грошей 
від потенційного нового власника може привести до скорочення доходів.

Національна економіка традиційно характеризувалася 
несприятливим бізнес-кліматом, що створює перешкоди для 
розвитку приватного сектору. Згідно з результатами міжнародних 
рейтингів, зокрема «Ведення бізнесу – 2017» та «Індекс глобальної 
конкурентоспроможності» бізнес-клімат в Україні є гіршим, ніж у 
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країн-сусідів. Разом з тим результати зазначених рейтингів доводять, 
що ситуація швидко покращується протягом останніх років. Зокрема, у 
рейтингу «Ведення бізнесу – 2017», що публікується Світовим банком, 
Україна піднялася з 152-го місця у 2012 р. на 80-е місце у 2017 р. 
Така динаміка свідчить про те, що Україна має значний потенціал і 
активно реалізує реформи, однак необхідно покращити бізнес-клімат. 
Водночас у рейтингу «Індекс глобальної конкурентоспроможності», 
що публікується Всесвітнім економічним форумом, Україна займає 
85-е місце серед 138 країн світу. За позиціями відповідність бізнесу 
сучасним умовам та інновації Україна зайняла 98 і 52 місце відповідно.

Висновки та пропозиції. Управлінський консалтинг для малого 
підприємства не завжди відображає чітко отримані кількісні результати. 
Виокремити частку консультанта у кінцевому результаті неможливо 
внаслідок багатофакторності процесу.

Критеріями результативності роботи з управлінського консалтингу, 
як було відмічено вище, виступають: розширення ринку і обсягу послуг, 
економічні показники, якість розробки: рекомендацій, неодноразове 
звернення клієнта про подальшу роботу, ріст професіоналізму, 
забезпечення соціально-економічного ефекту у співставленні з 
витратами на консалтинг.

До прямих кількісних результатів в першу чергу було віднесено 
зниження витрат, збільшення рентабельності, освоєння нових видів 
продукції. Прямі якісні результати простежуються у зміні структури 
виробництва та управління малим підприємством, у доведенні до 
робітників перспектив розвитку, у нових знаннях і новому досвіді 
рішення поточних та перспективних задач.

Дану роботу виконано у межах НДР «Перспективні шляхи 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств 
регіону на інноваційній основі» (№ ДР 0114И005503).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА В ПРОЦЕССЕ 
УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Показано условия успешности развития современного малого предпри-
ятия, содержащиеся в умении предупреждать запросы рынка продукции и услуг, 
что обусловлено способностью к организационной трансформации в пределах 
жизненного цикла субъекта хозяйствования. Подчеркнуто, что потребность в 
управленческом консультировании обостряется, когда управленческий потенциал 
малого предприятия недостаточен для решения накопившихся проблем. Объектом 
управленческого консалтинга является малое предприятие, которое желает пози-
тивных изменений в результатах собственной деятельности, а предметом - управ-
ленческие отношения и образ мышления субъектов целостного поведения, то есть 
менеджеров, владельцев, работников.

Ключевые слова: предприятие, управление, консультирование, консуль-
тант цикл, этап, опыт, проблема.

V. V. Laptieva, 
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Senior Lecturer at the Department 
of economics and finance of the enterprise    
Kyiv National Trade and Economic University,
Kyoto, 19, m. Kyiv, 02000
e-mail: for_lapteva@ukr.net

USE OF MANAGEMENT CONSULTING TOOLS IN THE 
MANAGEMENT OF A SMALL ENTERPRISE 

The conditions of successful development of a modern small enterprise, which 
are contained in the ability to warn the market demand for products and services due to 
the ability to undergo organizational transformation within the life cycle of an economic 
entity, are shown. It is emphasized that the need for managerial counseling is exacer-
bated when the managerial potential of a small enterprise is not sufficient to solve the 
accumulated problems. The object of management consulting is a small enterprise that 
wants positive changes in the results of its own activities, and the subject - the managerial 
attitudes and way of thinking of subjects of holistic behavior, that is, managers, owners, 
workers.

Key words: enterprise, management, counseling, consultant, cycle, stage, ex-
perience, problem.
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КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД В ПІДГОТОВЦІ 
МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ЗМІН 

У статі обґрунтовано необхідність компетентністного підходу для 
підготовки менеджерів в умовах змін. Розглянуто види та опис компетенцій з управ-
ління змінами. Сформовано компетенції щодо управління змінами в організації за 
рівнями менеджменту.

Ключові слова: компетентністний підхід, компетенція, менеджер 
з управління змінами, види компетенцій, компетенції з управління змінами, 
управління змінами.
 

Постановка проблеми у загальному вигляди. Глобалізаційні 
процеси у світовій економіці призводять до зростання взаємозв’язків 
і взаємозалежностей між різними економічними об’єктами, значному 
ускладнення структур підприємств і організацій і, як наслідок, 
загострюють проблеми управління ними. Сучасне успішне управління 
підприємством повинно враховувати вплив швидкоплинного 
зовнішнього середовища і базуватися на вмінні керівництва вибрати 
правильний вектор розвитку організації. Саме тому підготовка 
менеджерів, які здатні до управління в умовах змін, стає досить 
актуальною проблемою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання кадрового 
забезпечення змін розглянуто в багатьох роботах, серед яких окремо 
можна виділити роботи авторів Н. В. Діденко, О. О. Дяченко, Т. В. Ма-
тюка, Д. В. Найпака [1-4], що присвячені управлінню персоналом та 
кадрової політики в умовах управління змінами. Аналіз наукових праць 
дозволив зробити висновок, що в них приділено увагу готовності 
управляти змінами, кадровому потенціалу змін, взаємодії учасників 
змін, але недостатньо висвітлено питання вимог до компетенцій 
менеджерів з управління змінами.
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Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доцільності 
використання компетентністного підходу в підготовці менеджерів в 
умовах змін та формування компетенцій з управління змінами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Компетенція – це 
основна характеристика особистості, за допомогою неї досягаються 
високі результати роботи; це здатність діяти у відповідності зі 
стандартами та нормами роботи. Компетенція – це здатності до 
стабільно успішного виконання певного виду діяльності, що базуються 
на внутрішньої мотивації людини. Поняття компетенції визначається 
через стандарти поведінки.

В сучасних умовах змін та реформування вітчизняного бізнесу 
саме компетенції стають двигуном для розвитку бізнесу. Саме на 
основі їх, а не простий привабливості ринків визначаються механізми 
диверсифікації і проникнення на нові ринки. Ключова компетенція 
не зменшується в міру її використання. На відміну, від матеріальних 
активів, які втрачають з часом свою цінність, компетенції посилюються 
в міру їх застосування та спільного використання. Однак, компетенції 
все одно потребують догляду і захисту, оскільки сила знання, яким не 
користуються, згасає. Компетенції є тим клеєм, який скріплює воєдино 
наявні бізнеси компанії.

Крім того, створення ключових компетенцій є справою більш 
амбітним і іншим, ніж вертикальна інтеграція. Менеджери, які 
вибирають між власним виробництвом і закупівлями ззовні, починають 
з розгляду кінцевих продуктів і потім – можливостей інтеграції «вгору» 
з точки зору економічної ефективності ланцюга постачальників і 
інтеграції «вниз» в напрямку дистрибуції і клієнтів. Вони не беруть 
до уваги наявні у компанії запаси навичок і не прагнуть з’ясувати 
нетрадиційні шляхи їх застосування [5].

Нарешті, будь-яка ключова компетенція повинна бути досить 
складна для її імітації конкурентами. Конкурент може купити деякі з 
технологій, що входять до складу конкретної ключової компетенції, але 
він зіткнеться з великими труднощами при спробі копіювати більш-
менш цілісну модель внутрішньої координації та навчання.

Для керівників та менеджерів можна виділити таки види компетенцій:
−	 корпоративні компетенції, які відображають основні цінності 

корпорації, це сподівання корпорації до кожного співробітника не 
залежно від посади;

−	 лідерські компетентності – це здатності до лідерства; вони 
основані на неформальному впливі на людей, який підтримано 
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емоційною або експертною компетентністю, і пов’язані з баченням 
шляхів досягнення командної цілі і транслюванням його всій команді 
через цінності та стиль поведінки; 

−	 управлінські компетенції відображають здатність керувати, 
вони основані на формальної владі та повноваженнях та пов’язані з 
управлінням системами, процесами, людьми;

−	 функціональні (професійні) компетенції – це здатність 
спеціаліста (співробітника) вирішувати певний клас професійних 
завдань; професійні компетенції основані на знаннях зі спеціальності, 
навичок і досвідом роботи за фахом.

Приклади та опис компетенцій наведено в табл. 1.
Ключові компетенції є результатом колективного навчання 

організації, особливо в координації різних виробничих навичок і 
інтеграції різноманітних технологій. Досвід участі авторки статті 
в організації та підготовці резерву вищих керівників енергетичної 
компанії в період корпоратизації, дозволяє стверджувати, що підготовку 
менеджерів в умовах змін доцільно проводити за певним набором 
компетенцій та рівнів менеджменту (табл. 2).

Таблиця 1
Приклади компетенцій менеджерів в умовах змін

Компетенція Опис

І. Корпоративні компетенції

1. Клієнт-орієнтованість 
– ступінь спрямованості 
співробітника на 
задоволення потреб 
клієнта, як зовнішнього так 
і внутрішнього

a) Володіє повною інформацією о 
клієнтах

b) Знає пріоритетність вимог клієнта
c) Забезпечує якісну довгострокову 

взаємодію з клієнтом
d) Завжди уважний до потреб клієнтів
e) Залучає нових клієнтів

2. Досягнення результатів 
– цілеспрямованість 
та результативність 
співробітника, стабільність 
в досягненні результату

a) Уміє ставити короткострокові та 
довгострокові цілі

b) Прояснює операційні задачі
c) Виконує задачі до встановленого 

строку
d) Результати роботи стабільні, їх можна 

запланувати
e) Здатен оцінити свій особистий вклад 

в досягнення загального результату
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ІІ. Лідерські компетентності

1. Вплив, за допомогою 
якого менеджер підтримує 
ініціативу і надихає 
інших; до його точки зору 
прислуховуються

a) Заохочує досягнення підлеглих
b) Вселяє довіру
c) Вміє залучити до процесу
d) Справедливо ставитися до 

співробітників
e) Конструктивно вирішує конфлікти

2. Робота в команді: 
менеджер є гравцем 
команди, ділитися 
знаннями, залучає інших в 
командну роботу, поважає 
чужу думку, має мету, що 
розділяється всіма, довіряє 
команді

a) Надихає на додаткові зусилля
b) Публічно визнає досягнення членів 

команди
c) Створює згуртовану команду
d) Впроваджує культуру співпраці
e) Делегує повноваження членам 

команди

ІІІ. Управлінські компетенції

1. Керування і мотивація – 
це цілеспрямований вплив 
менеджера на організацію 
для досягнення цілей її 
функціонування

a) Орієнтований на досягнення 
результату спільно з іншими людьми

b) Має самостійне думку з різних 
питань

c) Легко справляється з завданнями 
організації роботи інших

d) Здатний правильно ставити завдання 
відповідно до компетенції підлеглих

e) Управляє мотивацією підлеглих

2. Прийняття рішень – 
процес визначення і рішення 
проблем, результатом 
якого є здійснення дії 
для досягнення цілі або 
утримання від нього

a) Швидко приймає рішення, здатен на 
інновації, ризик

b) Збирає всю необхідну інформацію 
для прийняття рішення

c) Консультується з колегами і 
обмірковує дії

d) В прийнятті рішень завжди враховує 
цілі, правила, політику організації

e) Готовий своєчасно переглянути 
неправильне рішення

Джерело: розроблено автором.

Продовження таблиці 1
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Таблиця 2
Приклад рівнів реалізації компетенцій за рівнями менеджменту 

(власні дослідження)

Джерело: розроблено автором.

Аналізуючи табл. 2 можна зробити висновок, що при організації 
навчання персоналу в ході змін керівництво, по-перше, формує кадровий 
резерв зі своїх співробітників, що для енергетичної галузі оптимальні-
ше ніж залучати менеджерів зі сторони, по-друге, займається розвитком 
персоналу та підвищує рівень їх компетенцій, по-третє, знімає напру-
ження в колективі та опір змінам через залучення до них через навчан-
ня. Окремо зазначимо, що для успіху змін необхідні певні компетенції, 
які базуються в тому числі і на знанні методології змін. 

Кожен з рівнів менеджменту має певні компетенції щодо управління 
змінами, які можна оцінити за напрямками, які також можуть бути 
в нагоді при формуванні програми щодо формування відповідних 
компетенцій:

−	 стратегічний рівень, що створює середовище змін: реагування 
на виклики сьогодення для компанії; бачення ризиків та загроз опору; 
використання системних механізмів для запобігання або зменшення ри-
зиків та опору; забезпечення умов для формування і поповнення бази 
знань компанії про кращі світові практики в технології і управлінні;

−	 майстерський рівень, який створює умови для змін: впрова-

Таблиця 2 
Приклад рівнів реалізації компетенцій за рівнями менеджменту (власні 

дослідження) 

Група 
компетенцій Компетенція 

Рівні менеджерів з управління змінами 

Стратегіч-
ний 

Майстерсь-
кий 

 
Просунутий Базовий 

Корпора-
тивні 

Інтегроване 
управління 
безпекою 

Формує 
систему і 
стратегію, 

управляє за 
цінностями, 

створює 
середовище 

змін 

Керує 
командами, 

планує 
процес і 
просуває 
рішення, 
досягає 

результат 
процесу 

ефективно 

Діє 
проактив-
но, планує 
функцію і 
приймає 
рішення, 
вирішує 

проблеми 
клієнта 

Планує 
завдання і 
готовить 
рішення, 

відкритий 
до змін, 
керує за 

завданнями, 
виконує 
правила 

Лідерські 

Лідерство в 
команді 

Комунікації і 
вплив 

Управління 
змінами 

Взаємодія 

Управлінсь-
кі 

Планування й 
прийняття 

рішень 

Професійні 
Виробнича та 
економічна 

результативність 
Джерело: розроблено автором. 
 
Аналізуючи табл. 2 можна зробити висновок, що при організації 

навчання персоналу в ході змін керівництво, по-перше, формує кадровий 
резерв зі своїх співробітників, що для енергетичної галузі оптимальніше ніж 
залучати менеджерів зі сторони, по-друге, займається розвитком персоналу 
та підвищує рівень їх компетенцій, по-третє, знімає напруження в колективі 
та опір змінам через залучення до них через навчання. Окремо зазначимо, що 
для успіху змін необхідні певні компетенції, які базуються в тому числі і на 
знанні методології змін.  

Кожен з рівнів менеджменту має певні компетенції щодо управління 
змінами, які можна оцінити за напрямками, які також можуть бути в нагоді 
при формуванні програми щодо формування відповідних компетенцій: 

 стратегічний рівень, що створює середовище змін: реагування на 
виклики сьогодення для компанії; бачення ризиків та загроз опору; 
використання системних механізмів для запобігання або зменшення 
ризиків та опору; забезпечення умов для формування і поповнення бази 
знань компанії про кращі світові практики в технології і управлінні; 

 майстерський рівень, який створює умови для змін: впровадження 
поліпшення на рівні підрозділу, які націлені на підвищення 
ефективності роботи; вимірювання цих поліпшень; пошук нових 
рішень задач; заручення підтримкою інших підрозділів та його 
результати; 
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дження поліпшення на рівні підрозділу, які націлені на підвищення 
ефективності роботи; вимірювання цих поліпшень; пошук нових рішень 
задач; заручення підтримкою інших підрозділів та його результати;

−	 просунутий рівень, який залучає до змін інших: самостійний 
пошук можливих удосконалень; реалізація удосконалень; можливість 
аргументування своїх ідей; пошук групи підтримки удосконалень;

−	 базовий рівень, відкритий до змін: придбання нових навичок 
в роботі; спонукання себе до придбання нових навичок; використання 
нових знань в повсякденної практиці.

Якість людського капіталу стає вирішальним фактором в умовах 
глобальної конкуренції. Необхідність пристосовуватись до змін та 
генерувати зміни, ставить перед сучасними менеджерами нові завдання, 
спробу вирішити які можливо зробити через формування відповідних 
компетенцій. Перспективами подальших досліджень в цьому напрямку 
є формування карти компетенцій агентів та учасників змін та визначення 
компетенцій до управління змінами в загальної системі управління 
знаннями компанії.
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COMPETENCE APPROACH TO MANAGER TRAINING IN 
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The necessity of a competence approach for training managers in conditions of 

changes is grounded. The types and description of the competences for change manage-
ment are considered. Competencies to manage changes in the organization by manage-
ment levels are formed.
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СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «РІЗНОУКЛАДНІСТЬ»

Досліджено процеси виробничих відносин, які існували в різні епохи роз-
витку, що зумовлюють появу різних укладів їх поступове перетворення, видозмі-
нення та удосконалення. Проведено аналіз становлення різноукладності відповід-
но до періодів розвитку людства.

Доведено, що враховуючи складність функціонування різних укладів у 
сучасних умовах господарювання, необхідно забезпечити весь комплекс умов для 
створення сприятливого бізнес клімату і перетворення його в систему економічно-
го зростання. Визначено стратегічні пріоритети розвитку організаційно-правових 
форм в умовах різноукладності.

Ключові слова: розвиток, різноукладність, сільське господарство, систе-
ма, стратегічні пріоритети.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Процеси виробничих 
відносин, які існували в різні епохи розвитку зумовлюють появу різних 
укладів їх поступову переорієнтацію, видозмінення та удосконалення. 
Отже на розвиток різноукладності у сільському господарстві України 
впливають дві групи факторів: економічні та організаційні. Економічні 
фактори включають забезпечення розширеного відтворення та підтри-
мання його в належному стані, зростання обсягів виробництва та до-
сягнення кращих кінцевих результатів. Організаційні фактори розвитку 
різноукладності пов’язані з виникненням різних укладів та із змінами, 
що відбувалася в діяльності укладів і докорінному реформуванню від-
носин власності. У цьому контексті аналіз розуміння суті різноуклад-
ності є актуальним.

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Теоретико-методо-
логічні аспекти, концепції та проблеми розвитку різноукладності при-
свячено ряд наукових праць відомих вчених: І. Ф. Баланюка, О. Г. Бу-
лавки, В. К. Збарського, А. В. Збарської, В. В. Зіновчука, І. В. Про-
копи, В. П. Рябоконя, В. М. Скупого, П. Т. Саблука, Л. В. Шевченко, 
О. М. Шестопаля, Л. О. Шепотько, В. В. Юрчишина та ін.
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Особливими є погляди В. Х. Бруса, про те, що різноукладність фор-
мується в особливих суспільно-економічних умовах перехідного етапу 
розвитку аграрного сектора економіки. Автор доводить, що розуміння 
укладу, як системи виробничих відносин, повинно відображатись ціліс-
но і в основі має бути людина та її праця [1, с. 11-12].

У контексті є слушним твердження В. К. Збарського та А. В. Збар-
ської проте, що сукупність укладів в аграрному секторі України, що 
функціонують в певному етапі розвитку сільського господарства, фор-
мують його різноукладність [2, с. 108].

У процесі нашого наукового дослідження опрацьовано праці вітчиз-
няних та зарубіжних дослідників, проте питання системного підходу до 
вивчення етапів становлення різноукладності та визначення складових 
різноукладності потребуватиме подальших напрацювань та розробок.

Постановка завдання. Метою статті є теоретико-методологічне об-
ґрунтування та ідентифікація розуміння суті різноукладності, визначен-
ня його складових. Завданням дослідження виступало наукове опрацю-
вання різних підходів розгляду поняття «різноукладність», які повинні 
враховувати особливості історичних етапів їх розвитку. 

У ході проведеного дослідження були задіяні такі методи як діалек-
тичний метод пізнання та системний підхід до вивчення явищ і проце-
сів, які відбуваються в умовах різноукладності. Для виконання постав-
леного завдання нами використано методи системного аналізу, абстра-
гування та ідеалізації, за допомогою яких було окреслено основні етапи 
розвитку «різноукладності».

Виклад основного матеріалу дослідження. Різноманітність форм гос-
подарювання в аграрному секторі, що сформувалися в конкретних умовах 
під впливом певного середовища, характеризують різноукладність. 

Поняття «уклад» не має однозначного визначення в економічній лі-
тературі також на законодавчому рівні суть цього терміну не визначе-
но. Проблеми різноукладності в аграрному секторі економіки почали 
активно обговорюватись на пореформеному етапі розвитку тобто на 
початку 2000 року. Однією з перших робіт в цьому аспекті була праця 
В. Х. Бруса, в якій проведено напрацювання щодо механізмів розвитку 
різноукладності у сільському господарстві. 

Основні підходи до трактування категорії «різноукладність» пода-
но в таб. 1.

Таке визначення дозволяє розглядати різноукладність, як складну 
соціальну систему укладів, яка виникла і функціонує з певними спосо-
бами господарювання, принципами та функціями. 
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Зауважимо, що деякі автори розглядають також поняття «різно-
укладність», яке охоплює різноманітність форм господарювання, що 
сформувалися в конкретних умовах під впливом певного середовища.

На думку В. Х. Бруса в подальшому формування різноукладності, 
повинно бути як однієї з підсистем або системоутворюючих складо-
вих цієї суперсистеми як цілого, та укладоутворюючої підсистеми як її 
часткового прояву [1, с. 15-16].

Серед вітчизняних та зарубіжних економістів склалися неоднознач-
ні трактування терміну «різноукладність», найбільш чітко прослідкову-
ються дві позиції. Автори першої позиції визначають дане поняття як 
сукупність укладів у їх взаємозв’язку та взаємозалежності, інші ж під-
тримують позицію, що «різноукладність» – це вся економіка, від якої 
залежатиме характер соціально-економічних відносин на селі.

На наш погляд перша позиція ширше розкриває суть поняття в на-
уковому соціальному і економічному змісті і розглядає його як коопе-
рування та функціонування системи укладів. Різноукладність – це сус-
пільно-політичний напрямок.

Таблиця 1
Основні підходи до трактування категорії «різноукладність» 

Автор Зміст поняття «різноукладність»

Свєтлакова Н. А. [3, с. 5] «як систему різноманітних форм 
господарювання»

Сундетов Ж. [4, с. 6]

розглядається як «система конкуруючих, 
взаємодоповнюючих різних форм 
господарювання та відносин власності, які 
сприяють поєднанню стабільності та гнучкості 
економіки, її ефективності та соціальної 
орієнтованості»

Скупий В. М. 
Шевченко Л. М. 
Юрчишин В. В. [5, с. 7]

«це цілісне поєднання системи укладів, 
заснованих на відповідних формах власності, 
способах їх використання та правових формах 
організації виробництва у їх взаємозв’язку та 
взаємозалежності»
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Ніконов А. А. [6, с. 453]

як «формування державного, приватного 
й кооперативного секторів, представлених 
різноманітними формами господарств. 
Сукупність таких мікроекономічних систем 
визначає їх місце в розвитку аграрного сектору. 
Кожен окремий уклад функціонує не у відриві 
від сільськогосподарської галузі як надскладної 
біо-соціально-економічної системи, а виступає 
її складовою, що має прямий вплив на 
функціонування та її ефективність»

Вікіпедія [7] «це існування при даній економічній системі 
різних форм господарювання»

Боєв В. Р., 
Шутьков А. А. [8, с. 5]

«це організаційно-економічна структура 
аграрного виробництва, яка ґрунтується 
на раціональному поєднанні різних форм 
власності та господарювання»

Шевченко Л. М. 
[9, с. 39-40]

«передбачаючи різноманітність форм 
господарювання, конкретних видів 
підприємств, надає свободу вибору діяльності: 
підприємництво; наймана праця; членство в 
підприємствах з колективною організацією 
праці»

Гефтер М. Я. [10, с. 84] «це вся економіка і в кінцевому рахунку 
увесь суспільний лад»

Великий тлумачний 
словник сучасної 
української мови 
[11, с. 32]

«як такий який має кілька (багато) укладів»

Баланюк Г. В. [12, с. 319]

«це сукупність укладів, що сформувалися 
в конкретних умовах під впливом певного 
середовища, при поєднанні яких створюються 
необхідні економіко-правові передумови 
ефективного функціонування сільського 
господарства»

Джерело: скомпоновано автором.

Продовження таблиці 1
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За висновками вчених ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 
багатоукладність є однією з основних підвалин вироблення стратегії 
стійкого розвитку АПК [9, с. 40].

Оскільки системність у розвитку і функціонуванні різноукладної 
економіки дасть можливість виконати поставлене перед нами завдання, 
яке полягає в розробці адекватного механізму функціонування різних 
укладів та їх гармонійного розвитку, що забезпечить підвищення ефек-
тивності розвитку аграрного виробництва та поширенню трансформа-
ційних процесів.

Розвиток різноукладості слід розглядати з позиції об’єктивних і 
суб’єктивних передумов їх формування, до яких відносять: соціальні, 
історичні, економічні, законодавчі, організаційні, наукові, політичні 
[13, с. 104].

В. К. Збарський, А. В. Збарська, проводячи дослідження різноуклад-
ності в аграрному секторі України вказують, що подальший розвиток 
багатоукладної економіки становитимуть різні організаційно-правові 
формам господарювання, з поєднанням у них приватної власності на 
землю та майно і сучасного технологічного виробництва. Важливе зна-
чення буде мати співпраця середніх і дрібних фермерських господарств 
із великими аграрними господарствами за рахунок поєднання спеціалі-
зації, кооперації та інтеграції [1, с. 114].

Наведені вище визначення ще раз переконують у відсутності чіткого 
визначення складових різноукладності.

По-перше, це оцінка вивчення передового досвіду ефективної робо-
ти укладів в ринкових умовах. 

По-друге, розробка механізму удосконалення функціонування укладів.
По-третє, різноукладність як особливий напрямок діяльності, який 

потребує адекватного середовища, яке б забезпечувало створення сис-
теми довгострокового пільгового сільськогосподарського кредиту для 
оновлення матеріально-технічної бази. 

По-четверте, цільова орієнтованість, яка вимагатиме впровадження 
новацій і виконуватиметься через впровадження нових можливостей, 
яке спонукатиме до росту укладів.

Для розуміння суті виникнення укладів проведено аналіз становлен-
ня різноукладності.

Головними нововведеннями XI ст. в соціально-економічній галузі ста-
ла політична роль міста і виникненням приватно-власного землеволодін-
ня. На початку даного століття сталися принципові зміни в економічному 
укладі Древньоруської держави, що спричинили соціально-політичні на-
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слідки. Економічною основою нових міст служило, аграрне (ремісниче) 
виробництво, яке було орієнтоване переважно на місцевий ринок. 

Перетворення аграрного виробництва на найважливішу частину 
господарського життя було неминучим наслідком. Основну масу угідь 
складали землі сільських общин, що оброблялися вільними землеро-
бами-общинниками (смердами). Разом із общинними землями появ-
ляються землі князівські, боярські, церковних корпорацій, придбані у 
власність шляхом освоєння раніше неосвоєних земель, купівлі або да-
рування. Особи, які обробляли такі землі, часто знаходилися в тій або 
іншій економічній або особистій залежності від власника. Немає даних 
для того, щоб судити, наскільки великий був дохід від такого роду кня-
зівських земель в порівнянні з доходами від державних податків і судо-
вих зборів, але ясно, що саме приміські князівські села складали основу 
двірцевого господарства, не лише сільського, але і ремісничого. Землі 
двірцевого комплексу належали не  конкретному князю, а князівському 
столу як такому.

О. А. Фролова в дореволюційному періоді виділяє три етапи станов-
лення малих форм господарювання:

І етап (з давніх часів до 1861 р.) – по-черзі проходить закріплення 
присадибних ділянок до ліквідації кріпосного права;

ІІ етап (1861-1906 рр.) – ліквідація кріпосного права. Даний етап ха-
рактеризувався сукупністю дрібних селянських господарств, які госпо-
дарювали власними силами і за власні кошти;

ІІІ етап (1906-1917 рр.) – «Столипіньські» реформи. Розвиток фер-
мерства [14, с. 23].

Основні етапи дореволюційного періоду характеризувалися наявніс-
тю таких укладів: індивідуально-селянського; поміщицького; общинно-
родового; капіталістичного; ремісницько-кустарного; артільного; дер-
жавного [14, с. 24].

В економіці країни СРСР в 1920 р. тісно перепліталось п’ять сус-
пільно-економічних укладів: 

– натуральне господарство; 
– дрібнотоварне виробництво;
– приватногосподарський капіталізм; 
– державний капіталізм; 
– соціалістичний уклад.
В результаті колективізації одноосібних селянських господарств і 

широкого розвитку радгоспів дрібнотоварний та капіталістичний укла-
ди на селі поступилися місцем соціалістичному [10, с. 416]. Дані етапи 
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проходили не через заперечення існуючих поглядів, а шляхом систем-
ного впорядкування його основ на нові більш витриваліші та конку-
рентніші форми господарювання.

В історії Західної України розвиток різноукладності доцільно поді-
лити на шість етапів. 

Перший розпочався в 1917 р. – знищено селянський уклад (основу 
якого становили середні й великі землеволодіння). 

Другий етап 1920-1939 рр. – панування Польщі 
Третій етап 1940-1990 рр. – колективізацією  знищено – сільські гос-

подарства середнього достатку. Функціонував державний сільськогос-
подарський уклад та започаткував розвиток недержавний колгоспно-ко-
оперативний уклад.

Четвертій етап 1990-2000 рр. – сформувався селянський уклад та 
уклад сформований на засадах поєднання приватної власності на зем-
лю. Припинив своє існування колгоспно-кооперативний. У цей час 
Україна стає незалежною державою, відбувається перехід економіки 
країни до ринкових відносин, розвиваються нові форми укладів.

Четвертий етап 1994-2000 рр. – етап реформування сучасних (по-
страдянських) аграрних відносин в Україні. Прийняття Указу Прези-
дента України від 10 листопада 1994 р. «Про невідкладні заходи щодо 
прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського ви-
робництва» [15] й закінчуючи організаційним завершенням виконання 
Указу Президента України від 3 грудня 1999 р. «Про невідкладні заходи 
щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки Украї-
ни» [16]. Відбулося перетворення колективних сільськогосподарських 
підприємств та інших недержавних агроформувань.

П’ятий етап 2001-2010 рр. – пореформений етап, який охопив безпо-
середньо виробничу сферу, проходить процес становлення і утвердження 
різних укладів. Був прийнятий Господарський кодекс [17], який регла-
ментував правові основи функціонування різноманітних суб’єктів госпо-
дарювання. Прийняття даного кодексу стимулювало ріст ділової актив-
ності різних форм власності та розвиток підприємництва в Україні. 

Даний етап, ще можна охарактеризувати як асоціальний – масовий 
виїзд працездатного населення закордон до Італії та Португалії.

Розробка стратегії орієнтованої на розвиток аграрного сектору еко-
номіки на період до 2020 р., включатиме формування ефективного та 
соціально орієнтованого багатоукладного сектору економіки країни, 
який повинен сприяти вирішенню потреб, які виникатимуть на вну-
трішньому ринку та сприятиме утримання позицій на міжнародному 
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ринку сільськогосподарської продукції. Дана стратегія потребуватиме 
вирішення пріоритетних напрямків формування різних організаційно-
правових форм (селоутворюючих господарств), з умовою, що власники 
проживатимуть на селі і в процесі своєї діяльності поєднуватимуть пра-
ва на користування землею та праці на ній враховуючи свої економічні 
інтереси з інтересами громади села [18].

На даному етапі повинно послідовно та цілеспрямовано відбутися 
відродження хліборобської слави країни [19, с. 53].

З погляду укладоутворення на думку селян колгоспно-кооператив-
ний або виробничий уклад міг ще тривалий час зберігати свої позиції, 
проте історія розпорядилась по іншому, проблема лиш в тому, наскільки 
вдало цим скористалась держава і селяни [19, с. 25]. 

Сьогодні на селі в умовах різноукладності є чимало проблем соці-
ально-економічного характеру і тому для їх розв’язання необхідно по-
єднання зусиль різних організаційно-правових форм господарювання 
та сприяння органів місцевої влади для створення кооперативів. Мета 
створення кооперативу повинна включати соціальну, економічну та ор-
ганізаційну спрямованість та задоволення потреб членів кооперативу і 
включатиме форму виробничого співробітництва. Отже створення сер-
вісних та обслуговуючих кооперативів повинно бути реалізовано в ко-
роткостроковій перспективі.

Стратегічні пріоритети розвитку організаційно-правових форм в 
умовах різноукладності є невід’ємною складовою фінансової стратегії, 
що подано на рисунку 1.

Суть стратегічних пріоритетів розвитку організаційно-правових 
форм в умовах різноукладності полягатиме в довгострокових та корот-
кострокових перспективах. До довгострокових перспектив належать: 
інтеграційні зв’язки; надання цільової допомоги на розвиток соціальної 
сфери села; збільшення кількості організаційно-правових форм; розви-
ток дієздатних, конкурентоспроможних форм господарювання. Корот-
кострокові перспективи включатимуть: спільну діяльність на основі ко-
операції; регулювання сільської зайнятості; забезпечення виробництва 
екологічно чистої продукції та якісного надання послуг населенню.

Конкурентне середовище вимагає від науковців вирішувати питання 
щодо забезпечення зрівноваженого розвитку укладів, яке повинно від-
буватися, з одного боку, шляхом урізноманітнення форм господарюван-
ня, відображаючи тенденції спеціалізації і диверсифікації, а з другого 
шляхом пошуку і впровадження внутрішніх сил та можливостей кож-
ного з укладів, як елементів саморозвитку.
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Рис. 1. Стратегічні пріоритети розвитку організаційно-правових форм 
в умовах різноукладності

Джерело: Власне опрацювання.

Категорія «різноукладності» виступає поняттям, що відображає іс-
тотні зв’язки і відносини у різних укладах.

Враховуючи складність функціонування різних укладів у сучасних 
умовах господарювання, необхідно забезпечити весь комплекс умов 
для створення сприятливого бізнес клімату і перетворення його в сис-
тему економічного зростання.

Висновки та пропозиції. Дослідивши різні точки зору зроблено 
висновок, що уклад з моменту зародження перших ідей до сучаснос-
ті пройшов досить тривалий і нелегкий шлях розвитку і має право на 
дослідження, розвиток та визнання як самостійної категорії, яка буде 
характеризуватися наявністю предмету, об’єктів, методів та методології 
дослідження.

На сьогодні потрібно всіляко підтримувати розвиток та функціонуван-
ня різних укладів, що діють на даній сільській території, шляхом їх коо-
перації, для безперервного розвитку на основі добросовісної конкуренції.

Ситуація, яка склалась в аграрному секторі економіки, свідчить, що 
подальший розвиток багатоукладної економіки можливий за рахунок 
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комплексного вирішення соціально-економічних, організаційно-техно-
логічних, та трудових проблем. Це включатиме: 

– зміцнення виробничої бази;
– впровадження новітніх технологій;
– забезпечення мотивації праці та належного рівня оплати праці;
– забезпечення соціального розвитку;
– співпраця різних організаційно-правових форм за рахунок кооперації. 
Перспективи подальших досліджень за відповідною тематикою 

будуть полягати в детальному вивченні наслідки впливу факторів на 
розвиток організаційно-правових форм сільськогосподарських підпри-
ємств в умовах різноукладності. А також повинні стосуватись вивченню 
теоретичних основ розвитку організаційно-правових форм сільськогос-
подарських підприємств і впливу на них складових різноукладності.

Використання найсучасніших методів і прийомів дасть змогу зрозу-
міти невивчені стадії різноукладності та розробку збалансованого роз-
витку сільськогосподарських підприємств в умовах різноукладності.
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СУЩНОСТЬ КАТЕГОРИИ «МНОГОУКЛАДНОСТЬ»

Исследованы процессы производственных отношений, которые существо-
вали в разные эпохи развития, обусловливают появление различных укладов их 
постепенное превращение, видоизменение и совершенствование. Проведен анализ 
становления многоукладности в соответствии с периодами развития человечества.

Доказано, что учитывая сложность функционирования различных укладов 
в современных условиях хозяйствования, необходимо обеспечить весь комплекс 
условий для создания благоприятного бизнес климата и превращение его в систему 
экономического роста. Определены стратегические приоритеты развития органи-
зационно-правовых форм в условиях многоукладности.

Ключевые слова: развитие, многоукладности, сельское хозяйство, систе-
ма, стратегические приоритеты.

D. I. Shelenko,
сand. sc. (ekon.), assoc. prof.
of department of accounting and auditing,
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Yasinskykh 49/3, m. Ivano-Frankovsk, 76010, Ukraina
e-mail: diantsya@ukr.net

THE ESSENCE OF THE CONCEPT “HETEROGENEITY”

The processes of industrial relations that existed in different periods of develop-
ment predetermine the emergence of different structures of their gradual transformation, 
modification and improvement have been investigated. The analysis of the formation of 
heterogeneity according to the periods of development of mankind has been carried out.

It has been proved that taking into account the complexity of the operation of dif-
ferent structures in modern economic conditions, it is necessary to provide the whole com-
plex of conditions for creation of a favorable business climate and its transformation into a 
system of economic growth. The strategic priorities of the development of organizational 
and legal forms in the conditions of heterogeneity have been determined.

Key words: development, heterogeneity, agriculture, system, strategic priorities.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті проаналізовано проблеми управління та основні завдання 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності сучасного підприємства. Встановлено, 
що оновлення зовнішньоекономічної діяльності підприємства веде до здійснення 
та формування на підприємстві стратегії конкурентних переваг. Виділені основні 
ознаки підприємств на зовнішньому ринку товароруху та побудований алгоритм 
прийняття підприємством управлінських рішень по виходу на зовнішній ринок.

Ключові слова: ринкова економіка, підприємство, конкурентна стратегія, 
конкурентні переваги, ринок збуту, зовнішньоекономічна діяльність.

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки неможливо 
уявити діяльність сучасних великих підприємств без їх виходу 
на міжнародну арену. Основною метою стратегії підприємства є 
завоювання більшої частки ринку для збуту своєї продукції і збільшення 
конкурентоспроможності. Успіх підвищення конкурентоспроможності 
полягає у виході підприємства на нові ринки збуту, в тому числі і 
зарубіжні. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства це 
запорука довгострокових них і перспективних відносин.

Протягом багатьох століть міжнародні відносини були переважно 
зовнішньою торгівлею і допомогли вирішити проблеми забезпечення 
населення товарами, які національна економіка виробляла неефективно 
або взагалі не робила. Еволюція зовнішньоекономічних зв›язків 
перетворила зовнішню торгівлю в складний комплекс міжнародних 
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економічних відносин, тобто світової економіки. Зовнішньоекономічна 
діяльність – активна сфера економічного життя, що найбільш динамічно 
розвивається в сучасних умовах.

Оскільки відбуваються в ньому, торкаються інтересів усіх держав 
світу, всі країни повинні регулювати свою зовнішньоекономічну 
діяльність для досягнення своїх інтересів. Світовий досвід показує, 
що навіть в промислово розвинених країнах існує об›єктивна потреба 
в державному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності. Держава 
зобов›язана захищати інтереси своїх виробників, використовувати 
заходи щодо збільшення обсягів експорту, залучати іноземні інвестиції, 
балансувати валютне регулювання і, найголовніше, приймати закони, 
що встановлюють правила ведення зовнішньоекономічної діяльності та 
контролювати їх суворе дотримання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління 
зовнішньоекономічною діяльністю досліджуються в працях таких 
вітчизняних вчених, як Л. Антонюк, І. Волков, А. Калінан, А. Киричен-
ко, А. Кредісов, Ю. Макойн, Дж. Орловська, А. Варламова, А. Овчар 
і С. Мата. Що стосується проблем зовнішньоторговельної діяльності 
торгових підприємств, то вони охоплені вітчизняними вченими 
Т.  М.  Мельник, А. Г. Міхєєва, А. А. Попов, М. Мальський, Р. Москалик 
і зарубіжні, зокрема Л. Доусон.

Зовнішньоторговельні операції з товарами підприємства є важливим 
фактором у розвитку національної економіки і стабілізації України. В 
даний час в промислово розвинених країнах промисловості практично 
немає, що не пов’язане з сферою зовнішньоекономічної діяльності. 
Проте, жодна країна в світі не змогла створити здорову економіку, 
ізолюючи себе від глобальної економічної системи. Тому важливо 
розкрити проблеми управління та головні особливості розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності на сучасному підприємстві.

Постановка завдання. Головною метою статті є виявлення  сутності 
і значення розвитку зовнішньоекономічної діяльності на сучасному 
підприємстві, дослідження особливостей розвитку та проблем 
управління зовнішньоекономічної діяльністю підприємств.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах управління 
виділяють комплекс проблем управління зовнішньоекономічною 
діяльністю, а саме: економічні, політичні та соціальні відмінності; інша 
культура, мова, стандарти, ділові традиції; різні ступені відкритості 
економіки, різні рівні споживання товарів, різна інфраструктура 
продажів; відмінності в законодавстві; різні умови для просування 
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продукту; валютні проблеми і так далі. Їх вирішення вимагає 
глобального планування з урахуванням практики культури і торгівлі, 
надання інформації, кадрових питань та готовність підвищити рівень 
ризику при роботі підприємства [1, с. 220].

Таким чином, основним завданням управління зовнішньоекономічною 
діяльністю є вивчення особливостей сучасних тенденцій у розвитку 
середовища, в якій працює підприємство, і створення на цій основі 
власних конкурентних переваг [5, с. 190].

Провідні складові наявної системи державного регулювання 
зовнішньоекономічних, в тому числі і валютно-кредитних, відносин 
України із зарубіжними країнами визначені Указом Президента України.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства має на увазі:
−	 вивезення продукції за межі даної держави в інші країни - експорт.
−	 ввіз продукції в дану країну з-за кордону – імпорт.
−	 перетин через дану країну продукції з однієї держави в третє-

реекспорт.
Особливістю зовнішньоекономічної діяльності виступає наявність 

обліку товароруху, контроль реалізації і розрахунків з партнерами.
Центральної метою стратегії підприємства виступає завоювання 

домінантного сектора ринку для збуту своєї продукції і збільшення 
конкурентоспроможності. Перебуваючи в стані вибору тієї чи іншої 
стратегії, підприємство орієнтується на свою провідну мету, а саме 
завоювання конкурентних переваг в порівнянні з конкурентами.

Структурний аналіз необхідно проводити на основі дослідження 
п’яти показників, які визначають конкуренцію. Їх послідовність впливу 
зображена на рис. 1.

Риc. 1. П’ять сил, що визначають конкуренцію
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Показники зумовлюють прибутковість підприємства. Ті підприємства, де 

дії цих сил складаються найкращим чином, можуть мати найвищу 
прибутковість від вкладеного капіталу. На тих же підприємствах, де один або 
кілька напрямків діють негативно, далеко не всім вдається довгий час зберігати 
тенденцію високого доходу.  

Конкурентоспроможність підприємства формується по відношенню до 
конкретного ринку або до конкретної групи споживачів, формованої по 
позначених ознаками стратегічного розподілу ринку. Якщо не вказано ринок, 
на якому конкурентоспроможний об'єкт, то це означає, що даний об'єкт в 
конкретний час є кращим світовим прикладом. За критеріями ринкових 
відносин конкурентоспроможність є провідним фактором успіху. Однак на 
теперішньому етапі в цьому напрямку зроблено недостатньо. Успіх підвищення 
конкурентоспроможності полягає також у виході підприємства на нові ринки 
збуту, в тому числі і зовнішні. 

 Оновлення зовнішньоекономічної діяльності підприємства дає йому 
можливість розширювати свої зв'язки зі споживачами і тим самим завойовувати 
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Показники зумовлюють прибутковість підприємства. Ті 
підприємства, де дії цих сил складаються найкращим чином, можуть 
мати найвищу прибутковість від вкладеного капіталу. На тих же 
підприємствах, де один або кілька напрямків діють негативно, далеко 
не всім вдається довгий час зберігати тенденцію високого доходу. 

Конкурентоспроможність підприємства формується по відношенню 
до конкретного ринку або до конкретної групи споживачів, формованої 
по позначених ознаками стратегічного розподілу ринку. Якщо не вказано 
ринок, на якому конкурентоспроможний об’єкт, то це означає, що даний 
об’єкт в конкретний час є кращим світовим прикладом. За критеріями 
ринкових відносин конкурентоспроможність є провідним фактором 
успіху. Однак на теперішньому етапі в цьому напрямку зроблено 
недостатньо. Успіх підвищення конкурентоспроможності полягає також 
у виході підприємства на нові ринки збуту, в тому числі і зовнішні.

Оновлення зовнішньоекономічної діяльності підприємства дає йому 
можливість розширювати свої зв’язки зі споживачами і тим самим 
завойовувати їх вподобання саме до своєї продукції – а це гарантія 
довгострокових і перспективних відносин, отримання конкурентних 
переваг підприємства.

Конкурентна першість підприємства – перевага, висока компе-
тентність підприємства в якій-небудь області діяльності або у випуску 
товару в порівнянні з підприємствами – конкурентами. Індекс 
конкурентної переваги – конкретний компонент (фактор) зовнішньої 
або внутрішньої середовища підприємства, за яким воно перевершує 
підприємства - конкуренти.

Досягти конкурентну перевагу часто буває простіше, ніж її утримати. 
Проаналізуємо три показника підтримування конкурентної переваги.

Перший показник визначається джерелом переваги. Існує певна 
ієрархія конкурентної переваги з точки зору її підтримування. Переваги 
низького рангу досить легко можуть досягти і конкуренти. Переваги 
більш високого рангу можна стримувати довший час, але вони зв’язані 
з чималими інвестиціями, ризиком отримання додаткового прибутку.

Другий показник визначається числом діючих на підприємстві 
очевидних джерел конкурентних переваг перед конкурентами .

Третій показник – інновація виробництв. Надія на неуспіх нової 
технології, яка використовується конкурентом, ігнорування нового 
сегмента ринку або каналу збуту – вірні знаки того, що конкурентна 
перевага вислизає. А така реакція зустрічається не так вже й рідко  
[1, с. 225].
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Детермінанти, які показані на рисунку 2, де кожен окремо і всі 
разом як система, створюють середовище, в якій виникають і ведуть 
діяльність підприємства країни, кваліфікують наявність ресурсів і 
навичок, необхідних для отримання конкурентної переваги.

Рис. 2. Детермінанти конкурентної переваги підприємства (або «діамант» 
основних властивостей підприємства)

Конкурентних переваг набувають підприємства:
−	 перебувають у тих країнах, які можуть швидше за всіх 

накопичити спеціалізовані ресурси і навички;
−	 якщо в країні базування підприємства більш доступна і вірна 

інформація про необхідність товарів і технологій;
−	 якщо можливі регулярні капіталовкладення;
−	 якщо єдині інтереси власників, менеджерів і персоналу.
Займаючись ЗЕД, підприємство повинно враховувати серію багатьох 

факторів, виходячи на закордонні ринки:
−	 культурні особливості країни-споживача;
−	 демографічну ситуацію країни-партнера;
−	 екологічну ситуацію;
−	 мовні особливості країни (особливо при складанні контрактів).
Концепція управління повинна бути спрямована на досягнення 

стратегічних цілей підприємства, які повинні бути підпорядковані всій 
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підприємства, за яким воно перевершує підприємства - конкуренти. 

Досягти конкурентну перевагу часто буває простіше, ніж її утримати. 
Проаналізуємо три показника підтримування конкурентної переваги. 
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можна стримувати довший час, але вони зв’язані з чималими інвестиціями, 
ризиком отримання додаткового прибутку. 
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Третій показник – інновація виробництв. Надія на неуспіх нової 
технології, яка використовується конкурентом, ігнорування нового сегмента 
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система, створюють середовище, в якій виникають і ведуть діяльність 
підприємства країни, кваліфікують наявність ресурсів і навичок, необхідних 
для отримання конкурентної переваги. 

 

 
Рис. 2. Детермінанти конкурентної переваги підприємства (або «діамант» 

основних властивостей підприємства). 
 

Конкурентних переваг набувають підприємства: 



123

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

діяльністю на підприємстві вимагає наявності необхідних ресурсів і 
необхідних навичок для стратегічного планування підприємства на 
зовнішньому ринку; ефективна система аналітичного та інформаційного 
управління діяльністю; кваліфікований персонал, здатний вивчати нові 
знання та інновації, які допомагають створювати конкурентні переваги 
для підприємства [3, с. 384].

Основною перешкодою на шляху виходу вітчизняних підприємств на 
світову арену є те, що основна мета західних компаній, тобто вихід на новий 
ринок в конкурентному середовищі, ніколи не враховувалася більшістю 
вітчизняних менеджерів. Тому поточний стан зовнішньоекономічної 
діяльності вітчизняних підприємств можна вважати позитивним 
для сталого розвитку. Можна змінити цю ситуацію, використовуючи 
ефективну систему управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Таким чином, основними принципами управління зовнішньо-
економічною діяльністю компанії є: 

−	 запобігання витрат на ресурси, пов›язані з виходом на світовий 
ринок конкурентоспроможної продукції; 

−	 формування умов, в яких враховуються інтереси підприємства 
і споживачів, створення і підтримання позитивного іміджу компанії як 
надійного ділового партнера. 

Використання цих принципів дозволить розробити методи і підходи 
для реалізації ефективної стратегії управління, яка сприятиме розвитку і 
розширенню обсягів зарубіжної діяльності українських підприємств.

Основні ознаки підприємств, які виходять на зовнішній ринок, 
зображено на рис. 3.

Рішення про розширення господарської діяльності підприємства 
з метою продажу вітчизняних товарів іноземним споживачам і, 
відповідно, отримання додаткового прибутку має підтримуватися 
вибором відповідного зовнішньоекономічного ринку з наявними 
потенційними можливостями. Застосування алгоритму, представленого 
на рис. 4, буде сприяти прийняттю такого рішення для підприємства  
[2, с. 640].

Серед основних причин виходу компанії на світовий ринок можна 
виділити наступні: 

−	розширення ринку збуту своєї продукції на національних кордонах 
з метою максимізації прибутку; 

−	насичення внутрішнього ринку і поява можливостей для 
зовнішньоекономічної діяльності; 

−	наявність невикористовуваних виробничих потужностей;
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−	створення додаткових ринків і груп споживачів;
−	сприятливі економічні умови на зовнішніх ринках, можливість 

отримання державних благ, отримання додаткового комерційного ефекту 
за рахунок використання переваг національних факторів виробництва і 
ресурсного потенціалу країни; 

−	зовнішньоекономічна діяльність як свідчення ефективності його 
підприємницької діяльності; 

−	розвиток зарубіжного досвіду у зовнішньоекономічній діяльності [4].

Рис. 3. Ознаки підприємства ,що виходить на зовнішній ринок

Джерело: побудовано автором на основі даних [2; 3; 4].

Ведення підприємством ЗЕД не може проходити без такого процесу, 
як прогнозування. Прогнозування – процес розробки прогнозів. 
Прогноз – науково обґрунтований висновок про можливі стани об’єкта 
в майбутньому, про альтернативні шляхи і терміни його існування.

Метою прогнозування ведення діяльності на зовнішніх ринках 
є першорядна зміна критеріїв якості, елементів витрат та інших 
показників, які використовуються при розробці інноваційних прогнозів 
і проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а 
також якісної зміни всієї системи менеджменту. Загальновстановленими 
утрудненням в системі менеджменту виступає прогнозування якості і 
витрат.
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Застосування алгоритму, представленого на рис. 4. , буде сприяти прийняттю 
такого рішення для підприємства [2, с. 640]. 

Серед основних причин виходу компанії на світовий ринок можна 
виділити наступні:  

 розширення ринку збуту своєї продукції на національних кордонах 
з метою максимізації прибутку;  

 насичення внутрішнього ринку і поява можливостей для 
зовнішньоекономічної діяльності;  

 наявність невикористовуваних виробничих потужностей; 
 створення додаткових ринків і груп споживачів; 
 сприятливі економічні умови на зовнішніх ринках, можливість 

отримання державних благ, отримання додаткового комерційного ефекту за 
рахунок використання переваг національних факторів виробництва і 
ресурсного потенціалу країни;  

 зовнішньоекономічна діяльність як свідчення ефективності його 
підприємницької діяльності;  
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Рис. 4. Алгоритм прийняття підприємством управлінських рішень 
по виходу на зовнішній ринок

До базових завдань прогнозування відносяться:
−	 розробка прогнозу ринкової необхідності в кожному конкретному 

виді споживчої вартості відповідно до показників маркетингових 
досліджень;

−	 виявлення пріоритетних економічних, соціальних і науково-
технічних тенденцій, що впливають на потребу в різних видах 
конструктивного ефекту;

−	 вибір індексів, що істотно впливають  на показники 
конструктивного ефекту прогнозованої продукції в умовах ринку;

−	 вибір прийому прогнозування і часу попередження прогнозу;
−	 прогнозування показників якості інноваційної продукції в часі 

з урахуванням що впливають на них факторів, її ціни, витрат в сфері 
використання, якості, показників ринку;

−	 прогноз організаційно-технічного ярусу виробництва по руху 
життєвого циклу продукції;

−	 оптимізація прогнозованих показників якості за показником 

 розвиток зарубіжного досвіду у зовнішньоекономічній діяльності 
[4]. 

 

 
Рис. 4. Алгоритм прийняття підприємством управлінських рішень по 

виходу на зовнішній ринок. 
 

Ведення підприємством ЗЕД не може проходити без такого процесу, як 
прогнозування. Прогнозування – процес розробки прогнозів. Прогноз – науково 
обґрунтований висновок про можливі стани об'єкта в майбутньому, про 
альтернативні шляхи і терміни його існування. 

Метою прогнозування ведення діяльності на зовнішніх ринках є 
першорядна зміна критеріїв якості, елементів витрат та інших показників, які 
використовуються при розробці інноваційних прогнозів і проведенні науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також якісної зміни всієї 
системи менеджменту. Загальновстановленими утрудненням в системі 
менеджменту виступає прогнозування якості і витрат. 

 До базових завдань прогнозування відносяться: 
 розробка прогнозу ринкової необхідності в кожному конкретному 

виді споживчої вартості відповідно до показників маркетингових досліджень; 
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найбільш корисного ефекту при мінімальних сукупних витратах на 
життєвий цикл продукції;

−	 обґрунтування економічної доцільності розробки інноваційної 
або підвищення якості та ефективності продукції, що випускається, 
виходячи з наявних ресурсів і пріоритетів [5, c. 230-232].

Під якісним коефіцієнтом корисної дії експлуатації або споживання 
продукції мається на увазі виконувана нею робота або віддача за час її 
служби. 

При визначенні корисного ефекту всю продукцію можна розділити на:
−	 продукцію, якісний ефект якої характеризується віддачею;
−	 продукцію, якісний ефект якої виражається виконаною роботою 

в одиницю часу [4, c. 181].
Висновки і пропозиції. Випуск вітчизняного підприємства на 

світовий ринок є фактором, який суттєво впливає на тенденцію, 
динаміку і стабільність розвитку національної економіки в цілому, 
формування її структури і ефективність її функціонування. 

Високий рівень економічного розвитку країни визначає необхідність 
його участі у зовнішньоекономічних відносинах, оскільки нинішній 
стан світової економіки, міжнародний рівень розвитку продуктивних 
сил створюють умови, які унеможливлюють ефективне управління 
закритою економікою.

Ефективний механізм зовнішньоекономічних зв’язків забезпечує 
ситуацію, коли попит на товари міжнародного ринку прогнозується на 
внутрішній ринок країни, що створює потребу в розвитку продуктивних 
сил і сприяє розвитку вітчизняної промисловості, сільського 
господарства, торгівлі, послуги .

При закріпленні якісного ефекту необхідно мати на увазі тільки ту 
частину роботи, яку отримує споживач, виключаючи при цьому його втрати.

Крім позначених індивідуальностей підприємство повинно 
аналізувати, виходячи на непропрацьовані ринки збуту, рентабельність 
від можливих продажів продукції, так як часто трапляється, що витрати 
пов’язані з виходом іноді перевищують прибуток від продажів. Щоб 
не допустити такої ситуації необхідно вивчати потенційний попит 
на продукцію підприємства і відповідно до отриманих результатами 
дослідження робити висновки про доцільність виходу на зовнішній 
потенційно можливий ринок збуту
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

В статье проанализированы проблемы управления и основные задачи 
осуществления внешнеэкономической деятельности современного предприятия. 
Установлено, что обновление внешнеэкономической деятельности предприятия 
ведет к осуществлению и формированию на предприятии стратегии конкурентных 
преимуществ. Выделены основные признаки предприятий на внешнем рынке 
товародвижения и построен алгоритм принятия предприятием управленческих 
решений по выходу на внешний рынок.

Ключевые слова: рыночная экономика, предприятие, конкурентная 
стратегия, конкурентные преимущества, рынок сбыта, внешнеэкономическая 
деятельность.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE FOREIGN 
ECONOMIC ACTIVITY AT THE MODERN ENTERPRISE

The article provides analysis of the main tasks of foreign economic activity 
of modern enterprises, and the main problems of its management. It is established that 
the updating of the enterprise’s foreign economic activity leads to the implementation 
and formation of a strategy of competitive advantages at the enterprise. The enterprises’ 
main features on the external market of commodity circulation are singled out and the 
algorithm of acceptance by the enterprise of administrative decisions on an exit on the 
external market is constructed.
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ТЕНДЕНЦІЇ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються особливості контейнерних перевезень в Україні 
на сучасному етапі їх розвитку, проаналізовано актуальні проблеми розвитку кон-
тейнерних перевезень, їх переваги та недоліки. У статті розглянуто вплив держави 
на розвиток контейнерних перевезень і порівняльна динаміка за попередні роки 
в Україні. Здійснюється пошук шляхів ефективності державної політики в галузі 
контейнерних перевезень.

Ключові слова: логістика, контейнерні перевезення, стандарти контейне-
ра, вантаж, порти, термінали, контейнерооборот, Maersk.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні кон-
тейнерні перевезення вважаються найбільш популярними і затре-
буваними в усьому світі. Завдяки універсальності контейнерів є 
можливість перевозити їх за допомогою практично всіх видів вантажу. 
Універсальність контейнерів – це одна з найголовніших причин, які 
дозволили перевезенням такого типу стати найпопулярнішим способом 
транспортування вантажу. За допомогою контейнерних перевезень 
можна здійснити перевезення «від дверей до дверей». Це такий вид 
перевезення, коли від замовника потрібно тільки вказати місце звідки 
забирати вантаж і куди його доставляти. На цьому участь замовника 
в такому перевезенні закінчується. На даний час затребуваність 
контейнерних вантажоперевезень зростає просто в геометричній 
прогресії. Сьогодні неможливо собі уявити виробництво без здійснення 
перевезення вантажів на різні відстані. Завдяки використанню сучасної 
техніки перевозити вантажі можна на будь-які відстані незалежно від 
ваги і кількості.
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Сьогодні використання сучасних видів транспорту дозволяє в повній 
мірі вести доставку вантажів на значні відстані без запізнень і точно в 
термін. На даний  момент доставка вантажів ведеться найоптимальнішим 
і менш витратним для замовника способом. Вибір транспорту для 
здійснення перевезення ведеться в залежності від кількості та обсягів 
вантажу. В даному випадку практикується індивідуальний підхід, який 
дозволяє знизити витрати на проведення транспортування.

Протягом усього шляху за переміщенням вантажу ведеться 
контроль для того, щоб виключити можливі непередбачені обставини 
і затримки його доставки. Переміщуваний вантаж в обов’язковому 
порядку страхується від пошкодження або втрати внаслідок обставин 
непереборної сили. В даний час послуги вантажоперевезень в якісному 
плані розвиваються, і це повною мірою дозволяє підвищувати безпеку 
вантажів, що транспортуються навіть на найбільш віддалені відстані. 
Завдяки досить високій конкуренції між вантажоперевізниками 
вартість доставки товарів незмінно знижується і це позитивним чином 
позначається на їх собівартості.

Для проведення вантажоперевезень в обов›язковому порядку 
використовується тільки сучасний транспорт, який знаходиться 
в справному та працездатному стані. Найбільшою популярністю 
користуються міжнародні перевезення різноманітних великогабаритних 
вантажів. Спосіб переміщення вантажу вибирається в залежності від 
вартості і витрат на його транспортування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням та аналізом 
транспортних інтермодальних перевезень займалися  О. А. Карпенко, 
О. B. Комаров, В. Н. Костров, Е. Л. Лимонов, С. В. Милославська, 
К. І. Плужніков, В. С. Нікіфоров, Р. Сенсом, О. В. Лаврухін, Б.  Андрушків, 
Н. Кирич, О. Погайдак, І. Стойко, Р. Шерстюк, А. М. Окороков та 
інші. Але розвиток сучасних технологій транспортування, зокрема, 
контейнерні перевезення потребують подальшого дослідження в 
умовах необхідності оптимізації транспортних витрат при збільшенні 
експорту  нашою країною.  

Постановка завдання. Метою є обґрунтування особливостей 
процесів контейнерних перевезень та пошук шляхів підвищення їх 
ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Коротко розглянемо 
історію контейнерних перевезень. Оригінальний стандартний 
контейнер для перевезення мав шість метрів (дев’ятнадцять футів), 
двадцять сім сантиметрів (десять з половиною дюймів) в довжину, два з 



131

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

половиною метра (вісім футів) в ширину і майже три метри (вісім футів 
шість дюймів) у висоту.

Ранні контейнери для перевезення з’явилися в Європі до Другої 
світової війни. Вони використовувалися для залізничних, а не морських 
перевезень, але ідея стандартного контейнера, який можна було б зняти 
з задньої частини одного вагона і поставити на інший, як вважають, 
була одним із способів пожвавити європейське судноплавство після 
Великої депресії. Ідея не використовувалася на міжнародному рівні до 
Другої Світової війни. Це сталося, завдяки  Малкольму Макліну.

У 1956 році Малькольм Маклін створив перший успішний контейнер 
для транспортного бізнесу. Він не був першим, хто створив контейнерне 
судно, але його переобладнаний нафтової танк різко збільшив 
швидкість і зменшив вартість завантаження і вивантаження судна. Ідея 
Макліна швидко набула наслідувачів, і незабаром, контейнери стали 
слідувати стандартам. У 1968 році ISO 668 став першим стандартом, що 
визначає розміри транспортних контейнерів. До цього для здійснення 
перевезення, виробник вантажив свої товари на судно, потім ці товари 
розвантажувалися з судна та вантажилися в поїзд або вантажівку.

Як і будь-яке нововведення, транспортні контейнери мали як 
позитивні, так і негативні наслідки. На вільну торгівлю, аутсорсинг, 
контрабанду і навіть доступне житло вплинули низька вартість і 
доступність контейнера для транспортування.

Однак деякі процеси оптимізації ще не досягнуті. Середній контейнер 
для перевезення витрачає більше половини свого п’ятнадцятирічного 
терміну служби, якщо стоїть порожнім і невикористаним. Оскільки 
глобальна судноплавна галузь входить в стан кризи (яка частково 
обумовлена низькими цінами), глобальний запас порожніх контейнерів 
буде збільшуватися, а перевізники будуть нести додаткові витрати, 
зберігаючи ці порожні активи.

Це в першу чергу стосується підприємств, які залежать від доставки 
фізичних товарів на склади, в магазини і до споживачів. Декілька 
судноплавних ліній тепер консолідують простір на своїх суднах, щоб 
заощадити на витратах. Підприємства повинні це розуміти і бути 
готовими до цих ситуацій.

Отже, контейнерні перевезення важливі для глобальної торгівлі. 
Незалежно від того, який товар потрібно перевезти, контейнерні 
перевезення необхідний економічний спосіб доставки товарів.

Сьогодні розміри контейнера не набагато відрізняються від розмірів 
перших контейнерів. Контейнерне транспортування на сьогоднішній 
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день використовує стандартні контейнери розміром 20 футів (6,09 ме-
трів), 40 футів (12,18 метрів), 45 футів (14,6 метрів) і 53 фути (16,15 
метрів). Еквівалентна одиниця (TEU) – це стандартна міра. Контейнери 
побудовані за міжнародними стандартами, що робить їх взаємозамін-
ними між судноплавними компаніями, залізничними і вантажними ком-
паніями.

Різні типи контейнерів  мають різні конструкції: мають відкритий 
кінець, відкриту сторону, відкриту верхню частину, половину висоти, 
плоску стійку, рефрижератор, рідку збірку (резервуар), та інші.

Слід зазначити, що крім перевезень у контейнерах самі контейнері 
теж потрібно перевозити. Існують декілька типів щодо транспортування. 
Розглянемо чотири основних типи. 

1) Морські вантажні перевезення: транспортування контейнеру 
здійснюється морськими судами за фіксованими розкладом.

2) Авіаперевезення: літаки рухаються швидше, але перевозять 
набагато менше вантажів. Тому вони дорожчі і менш екологічні.

3) Залізничні вантажні перевезення (Rail Freight: Rail) – ефективний 
спосіб транспортування вантажів з морського порту в пункт призначення 
по всій країні. Контейнери переміщуються краном з корабля на вагон.

4) Вантажні автомобільні перевезення: контейнер може бути 
завантажений безпосередньо з вантажного судна або залізничного 
вагона на автомобіль-трейлер без фізичного контакту з продуктом.

Клієнт працює з експедиторськими компаніями для організації 
перевезень від виробників. Транспортна компанія прибуває до виробника 
і завантажує продукт в стандартизований контейнер. Митниця є єдиною 
організацією, яка може відкрити закритий контейнер для перевірки до 
того часу, поки контейнер не досягне свого кінцевого пункту призна-
чення. Експедитор здійснює пошук найефективнішого з точки зору 
витрат порту, з якого відправляється вантаж. Ціноутворення завжди є 
ключовим компонентом при виборі служби доставки контейнерів. Крім 
вартості, важливо вибрати успішну експедиторську компанію, що має 
досвід успішної доставки того типу продукту, який ви відправляєте [1].

Після того як ми розглянули що таке контейнери, історію та типи 
контейнерних перевезень, перейдемо до розгляду стану та тенденцій 
розвитку контейнерних перевезень  в Україні.

За перше півріччя 2017 року стан контейнерних перевезень в нашій 
країні стабілізувався і показники обсягів переробки збільшилися на 
5%, хоча в 2016 році показники контейнерних перевезень були набагато 
краще, а конкретніше  – більше на 20 %.
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Розглянемо структуру контейнеропотоків в Україні. 
Переробка контейнерів в українських портах ведеться сьогодні 

на чотирьох контейнерних терміналах: в Одеському порту, в порту 
«Южний», а також на терміналі Іллічівського морського рибного 
порту. Контейнерні потужності порту «Чорноморськ», на жаль, на 
сьогоднішній день, не використовуються за призначенням. Перевалка 
контейнерів в порту припинилася у вересні 2016 року.

Експортні та імпортні вантажопотоки зберігають баланс. Різниця 
становить близько 900 TEU. Обсяги експорту збільшуються втричі, 
ніж обсяги імпорту. Аналізуючи перше півріччя 2017 року, ми  можемо 
побачити, що експортні обсяги складають майже 170 тисяч TEU, тоб-
то спостерігається 7 % приріст обсягу контейнерних перевезень від 
початку року, а приріст обсягу контейнерних перевезень імпортних 
товарів склав всього 2,6 %. Така статистика показує, що національний 
товар йде на експорт в контейнерах. Безумовно, найбільшу долю займає 
експорт масла рослинного походження і зернових культур. Однак, 
обсяг імпортних закупівель також знаходиться в позитивному стані, 
що говорить про те, що у населення з’являється здатність купувати 
імпортні товари.

Обсяг частки завантаженості контейнерів в експорті та імпорті 
практично рівні. Досягається майже 80 %. Однак порожніх контейнерів 
більше йде на відправку, ніж привозять, – 34214 TEU проти 31927 TEU.

Загальний обсяг завантажених перероблених контейнерів – 273986 
TEU – 80,5 % від загального обсягу. У порівнянні з минулим роком цей 
показник збільшився на 8,4 %, а обсяг  порожніх контейнерів зменшився 
на 7 % і склав 66 141 TEU [2].

Розглянемо діючі порти та термінали в Україні. 
Обробка контейнерів в Україні здійснюється виключно приватними 

стивідорними компаніями, з яких 25,7% здійснюється обробка вантажів 
на власних причалах.

Дві третини всього українського контейнерного потоку обробляється 
в Одеському порту, 16,2 % припадає на Чорноморський морський риб-
ний порт, 9,6 %  контейнерного потоку проходить через порт Южний.

За підсумками першого півріччя 2017 р. найбільше зростання 
обсягів обробки було зареєстровано в Чорноморському порту. Обробка 
контейнерів зросла на 32,7 %. Порт також є лідером за абсолютними 
обсягами зростання (+13 603 TEU). З початку року на терміналі Чорно-
морського порту було оброблено 55 207 TEU.
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Постійним лідером з точки зору обробки контейнерних вантажів є 
«Контейнерний термінал Одеса». В 2017 р. було оброблено 145 555 TEU 
(+ 10,1 %). Частка терміналу в загальному обсязі вантажообігу Украї-
ни зросла до 42,8 %. Обробка суден здійснюється на двох терміналах 
компанії – головному і новому глибоководному – на Карантинному 
молі. Найбільші покупці послуг КТО – Maersk Line, ZIM і MSC, але 
з квітня 2018 р.  судна відомого данського перевізника Maersk Line – 
найбільшої в світі компанії з доставки контейнерів – не будуть заходити 
в Одеський морський торговий порт. Натомість Maersk Line пропонує 
своїм клієнтам на вибір два варіанти суднозаходів – порт Чорноморськ 
(рибний термінал) або порт Южний (термінал ТІС) [6].

Слід зазначити, що за підсумками 2017 року Одеський контейнерний 
термінал займає друге місце в рейтингу операторів контейнерних 
майданчиків Чорноморського регіону.

Другий термінал в Одеському порту – «Бруклінсько-Київський 
порт» збільшив перевалку на 10 %, більш 100 тисяч TEU. Частка термі-
налу продовжує зростати. Компанія вже обробляє більше третини всьо-
го українського контейнерного потоку. Контейнерні кораблі CMA CGM, 
третього контейнерного перевізника у світі, є клієнтами терміналу. 
CMA CGM є партнером порту Бруклін-Київ та співвласником цього 
терміналу в Одеському морському торгівельному порті.

Ще один термінал – «TIS KT» в порту «Южний». Обсяги перевалки ван-
тажів в цьому порту в 2017 році також показали тенденцію до зростання.

За підсумками 2017 року  приріст загального вантажообігу всіх 
українських портів склав +0,6 %. Це перше зростання загального 
вантажообігу всіх українських портів за період 2013-2016 роки. Всього 
у 2017 році всі порти України обробили 132,6 млн. т. вантажів.

У 2017 році термінал «TIS KT» переробив 26,012 млн. т., що склало 
п›яту частину від загального обороту портів України.

Цікаво також розглянути лінійних операторів, що працюють в 
українських портах.

Світовий лідер у контейнерних перевезеннях Maersk Line залишається 
провідною компанією на українському ринку. Компанія здійснює третину 
від загального обсягу контейнерних потоків, що проходить через порти 
України - більше 90 тисяч TEU у першій половині 2017 року.

Більше половини загального ринку контейнерних перевезень в 
Україні контролює три найбільші перевізники: Maersk Line, CMA CGM 
та MSC. Вони складають 60 % ринку, або 205 тисяч TEU. Частка 15 про-
відних перевізників у загальному обсязі контейнерів, що перевозяться 
через українські порти, зросла з 96 % до 99 %.
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Джерело: морська періодика.

Найбільш помітне зростання було показано компанією COSCO 
Shipping Line (+617 %), створена в 2016 році шляхом об›єднання двох 
найбільших китайських судноплавних компаній – COSCO та CSCL. На 
світовому ринку компанія займає четверте місце в якості контейнерного 
флоту. У 2017 році через українські порти судноплавна лінія COSCO 
перевезла майже 30 тисяч TEU, випередивши лінію ZIM, що була на 
5-му місці, обсягом 29 тисяч TEU (+38 %).

Таблиця 1
Контейнерообіг деяких країн, терміналів і портів світу за 9 місяців 

2016 і 2017 рр.

Хороші показники зростання  є у УАСК (+187 %, до 7853 TEU), які в 
2017 році зазнали значних змін. У травні 2017 р. року об'єднання УАСК з 
німецьким «Хапаг-Ллойд» було завершено. В результаті, була сформована п'ята 
найбільша контейнерна лінія у світі. 

На ринку контейнерів 2017 рік можна назвати роком великих змін у 
глобальній доставці. Нові альянси – The Alliance (MOL, NYK Line, K-Line, YML, 
Hapag-Lloyd / UASC) та Ocean Alliance (CMA CGM, COSCOSL, OOCL, Evergreen) 
замінили альянси G6, Ocean Three та CKYHE. З 1 квітня 2017 р. вони почали 
працювати. 

Таким чином, компанії, що вступають у нові союзи, об'єднали свої зусилля  
у боротьбі з домінуючим на ринку в 2016 році об'єднанням 2М компаній Maersk 
Line і MSC. 

Розглянемо контейнерообіг деяких країн, терміналів і портів світу за 9 
місяців 2016 і 2017 років (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Контейнерообіг деяких країн, терміналів і портів світу за 9 місяців 2016 і 
2017 рр. 

Порт /  Країна Контейнерообіг за 9 міс. 
2016 р., тис. TEU 

Контейнерообіг за 9 міс. 
2017 р., тис. TEU 

Зміни (+) (-), 
2017/2016, % 

Термінали DP World 47070.0 52300.0 +10,0 

Шанхай (КНР) 27448.2 29900.0 +8,2 

Сінгапур 22912.3 24770.0 +7,5 

Гонконг (КНР) 14212.2 15635.0 +9,1 

Роттердам (Голландія) 9169.8 10200.0 +10,1 

Антверпен (Бельгія) 7548.5 7798.0 +3,2 

Лос-Анджелес, (США) 6325.0 6890.0 +8,2 

Лонг Біч, (США) 5065.2 5560.0 +8,9 

Порти РФ у т.ч. 2960.0 3400.0 +14,9 

Балтійський басейн 1500.4 1670.0 +11,3 

Далекосхідний басейн 859.0 1090.0 +26,9 

Азово-Чорноморський басейн 466.8 538.4 +15,3 

Великий порт Санкт-Петербург 1300.0 1430.0 +10,0 

Гданськ (Польща) 948.9 1123.0 +15,5 

Рига, Латвія) 268.8 323.9 +17,0 

Таллінн (Естонія) 148.8 157.1 +5,5 Порт /  Країна Контейнерообіг за 9 міс. 
2016 р., тис. TEU 

Контейнерообіг за 9 міс. 
2017 р., тис. TEU 

Зміни (+) (-), 
2017/2016, % 

Порти України *, у т.ч. 453.7 420.6 -5.1 

Одеський МТП 363.3 371.5 +2,2 

МТП Южний 59.1 49.1 -20.3 

Джерело: морська періодика. 
 

Наведені у відкритій морській періодиці дані про контейнерної переробці в 
деяких портах і терміналах світу за перші три квартали 2017 року також 
демонструють високі темпи зростання. Так, за 9 місяців 2017 р контейнерообіг 
терміналів «DP World» виріс на 10 %, порту Шанхай – на 8,2 %, порту Сінгапур – 
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Анджелес – на 8,2 %, порту Лонг-Біч – на 8,9 % і порту  Гданськ – на 15,5 %. При 
цьому в більшості випадків в 3-му кварталі темпи зростання контейнерообігу 
перевищували показники 1-го півріччя 2017 року. Наприклад, на терміналах «DP 
World» вони склали 13,5 % проти 10,0 % за підсумками 1-го півріччя 2017 
року [3]. 

Можливо виділити чотири впливові чинника, що впливають на розвиток 
галузі контейнерних перевезень. 

Перший чинник, що впливає на фінансовий стан контейнерних компаній, 
пов'язаний з дуже малими ставками фрахту. В результаті, велика кількість 
компаній мають від’ємний фінансовий результат за рік (рис. 1). 
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Хороші показники зростання  є у УАСК (+187 %, до 7853 TEU), які 
в 2017 році зазнали значних змін. У травні 2017 р. року об’єднання 
УАСК з німецьким «Хапаг-Ллойд» було завершено. В результаті, була 
сформована п’ята найбільша контейнерна лінія у світі.

На ринку контейнерів 2017 рік можна назвати роком великих змін 
у глобальній доставці. Нові альянси – The Alliance (MOL, NYK Line, 
K-Line, YML, Hapag-Lloyd / UASC) та Ocean Alliance (CMA CGM, 
COSCOSL, OOCL, Evergreen) замінили альянси G6, Ocean Three та 
CKYHE. З 1 квітня 2017 р. вони почали працювати.

Таким чином, компанії, що вступають у нові союзи, об’єднали свої 
зусилля  у боротьбі з домінуючим на ринку в 2016 році об’єднанням 2М 
компаній Maersk Line і MSC.

Розглянемо контейнерообіг деяких країн, терміналів і портів світу за 
9 місяців 2016 і 2017 років (табл. 1).

Наведені у відкритій морській періодиці дані про контейнерної 
переробці в деяких портах і терміналах світу за перші три квартали 
2017 року також демонструють високі темпи зростання. Так, за 9 
місяців 2017 р контейнерообіг терміналів «DP World» виріс на 10 %, 
порту Шанхай – на 8,2 %, порту Сінгапур – на 7,5 %, порту Гонконг – на 
9,1 %, порту Роттердам – на 10,1 %, порту Лос-Анджелес – на 8,2 %, 
порту Лонг-Біч – на 8,9 % і порту  Гданськ – на 15,5 %. При цьому в 
більшості випадків в 3-му кварталі темпи зростання контейнерообігу 
перевищували показники 1-го півріччя 2017 року. Наприклад, на термі-
налах «DP World» вони склали 13,5 % проти 10,0 % за підсумками 1-го 
півріччя 2017 року [3].

Можливо виділити чотири впливові чинника, що впливають на 
розвиток галузі контейнерних перевезень.

Перший чинник, що впливає на фінансовий стан контейнерних 
компаній, пов’язаний з дуже малими ставками фрахту. В результаті, велика 
кількість компаній мають від’ємний фінансовий результат за рік (рис. 1).

Однією з умов падіння ставок є уповільнення темпів розвитку еконо-
міки у світі, що відбулися у 2016 році. Зниження рівня світової торгівлі 
є наступним чинником, який впливає на ринок контейнерних переве-
зень. Відповідним чином, попит на контейнерні перевезення фактично 
знизився, а тоннаж продовжував підвищуватись.

Третій чинник, який також має суттєвий вплив на контейнерний 
ринок, – це консолідація контейнерних ліній. Лінії об’єднуються, 
купуються, поглинаються. Процес консолідації галузі за 2016-
2017 роки став найбільш динамічним, ніж за останні 20 років. Експерти 
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передбачають продовження консолідації та й у подальшому. В наслідок 
через 10 років, скоріше, залишиться не більше декількох найбільших 
компаній. У той час як у 2014 році в галузі було два десятка ключових 
компаній.

Рис. 1. Середня маржа операційного прибутку 13 основних контернейних 
перевізників за 2008-2016 рр., %.

Джерело: [4].
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з цим, це вплине на зниження транзитного часу і збільшить кількість 
суднозаходів.

Найбільш привабливий ефект від консолідації-підвищення надійності 
сервісів. Це пов’язано з тим, що компанії мають змогу забезпечити 
більш надійний розклад. Проте для клієнтів вибір ліній зменшується. 
Кількість ліній стає менше, і вже більш потужні альянси створюють 
новий судноплавний ландшафт для наших клієнтів, особливо в Європі. 
У перспективі між клієнтами і перевізниками зв’язки будуть більш 
тісними, тому що клієнти стануть більш розсудливими у виборі своїх 
партнерів. У свою чергу, консолідація – це потрібний поштовх для 
підвищення рентабельності галузі.

Розглянемо перспективи розвитку ринку контейнерних перевезень.
Якщо говорити про перспективи, то з точки зору зростання ВВП 

середньосвітовий показник очікується на рівні 2,8 %. Причому, най-
більше зростання мають розвинені економіки, а середнє зростання – 
перехідні. Однак, в останні роки помічається цікава тенденція: існує так 
званий «індекс контейнеризації» – прив’язка зростання контейнерного 
потоку до ВВП. За останні роки цей коефіцієнт знизився і очікується 
його подальше зниження. Тобто зростання ВВП не буде стимулювати 
зростання контейнерних перевезень.

Існують чотири основні фактори, які впливають на індекс контейне-
ризації. Перший фактор пов›язаний з тим, що аутсорсинг стає все менш 
і менш популярним у світі. Відомо, що Китай був великим світовим 
заводом, тобто там вироблялося майже все, що лежало на полицях у 
всьому світі. Але сьогодні, в зв›язку з тим, що робоча сила в Китаї стала 
більш дорожча, аутсорсинг виробництва в Китай стає все менш цікавим. 
Є низки країни, які розташовані поруч з Америкою, або Європейським 
Союзом, у яких робоча сила за вартістю на рівні з Китаєм. Через те, 
що ці країни ближче до ринків споживання, то з точки зору логістики 
аутсорсинг виробництва там стає більш цікавим.

Наступний фактор пов’язаний з тим, що зростання ВВП сьогодні 
в більшій мірі відбувається в сфері послуг, а не в сфері товарного 
виробництва. ВВП зростає, наприклад, за рахунок IT-технологій.

Наступний фактор більше політичний і стосується протекціонізму 
держав по відношенню до своїх економік. Якщо порівняти 
співвідношення нового флоту до того, який був зданий на лом, то ви-
ходить, що в 2017 році оновлення флоту проводилось майже пропорцій-
но. Прогнози на 2018 рік говорять про те, що введення нового флоту 
буде значно перевищувати списання. У той же час динаміка попиту 
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на перевезення буде менше, ніж зростання місткості флоту. Тобто ми 
можемо очікувати входження в нову еру цінових війн в 2018 році (рис. 2).

Рис. 2.  Придбання та списання суден у 2014-2018 рр.

Але для європейського експорту ситуація трохи інша. Пов’язано це з 
тим, що європейський експорт зростає як усередині Європи, так і в інші 
країни. Єдиний напрям, де це не відбувається, – африканські країни. За 
шість років європейський експорт зріс більш ніж на 30 %, при цьому 
імпорт зріс лише на 12 %. Це говорить про те, що попит на експорт 
більше, ніж попит на імпорт.

В Україні ситуація ще цікавіша, бо український експорт за цей період 
збільшився більш ніж у два рази. При цьому імпорт на третину впав. 
Для того щоб підтримати українських експортерів, компанія Maersk 
Line на початку червня цього року впровадила новий прямий сервіс з 
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Це одна з кращих пропозицій, яка є на ринку на сьогоднішній день. 
Новий сервіс дозволяє по шляху проходження заходити в шість 
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Для більш успішного розвитку компанії застосовують інновації. 
Розглянемо інновації у компанії Maersk

IT-технології Maersk Line продовжують розвиватися. В 2018 
році компанія підписала договір з IBM на створення Block chain - 
перспективної технології, яка дозволить здійснювати безпаперовий 
документообіг при перевезенні. Це сприятиме збільшенню прозорості 
всіх операцій і замінить тонни паперових процесів, керованих вручну. 
Це дозволить запобігти шахрайству та економити час і гроші.

Головна інновація Maersk-Remote Container Management System 
(RCM) – стала доступна для клієнтів вже з кінця вересня 2017 року. 
Сьогодні 270 тис. ріферних контейнерів Maersk обладнані спеціальними 
датчиками, які мають GPRS і Wi-Fi модулі. Такими ж датчиками 
обладнані і судна компанії. Це дозволяє клієнтам бачити все ріферні 
контейнери в онлайн режимі, стежити за температурним режимом, а 
також оперативно реагувати на збої в роботі контейнеру і контролювати 
його пересування [4]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином ми можемо зробити 
висновки. 

Основні переваги контейнерних перевезень:
1) низька, в порівнянні з альтернативними, вартість перевезення;
2) можливість перевезення великих обсягів вантажів;
3) можливість перевезення збірних вантажів;
4) можливість доставляти вантажі у широкий круг портів у Світі;
5) мобільність самих вантажів.
Однак, ми також маємо й недоліки:
1)швидкість перевезення істотно обмежена, а до того ж безпосеред-

ньо пов›язана з графіком виходу суден з порту;
2) обмежена кількість типів контейнерів під перевезення вантажів;
3) жорстка прив'язка до погодних умов, а також до пропускної 

спроможності портів [5].
Було виявлено, що в Україні контейнерні перевезення – це досить 

популярний вид перевезень тому, що є кілька портів, які адаптова-
ні для прийому суден-контейнеровозів. Для збільшення ефективності 
контйенерних перевезень в Україні, а також ефективності експортної 
торгівлі, необхідно ще більше розвивати інфраструктуру у містах-
портах, залучати закордонних партнерів до процесу інвестування. 
З кожним роком, не дивлячись на складне політичне і економічне 
становище в країні, технологічні процеси удосконалюються.
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Крім того, ми бачимо прямий зв’язок ефективності контейнерних 
перевезень від впровадження інновацій у галузі, які повинні підтриму-
ватись як приватними компаніями, тау і державою, що в результаті при-
веде до розвитку країни в цілому, вдосконаленню технологій і новому 
кваліфікаційному рівню співробітників.  Подальші дослідження авторів 
будуть  вивчати  саме розвиток інновацій у міжнародних перевезеннях 
та вплив на логістичні процеси у міжнародній торгівлі.
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ТЕНДЕНЦИИ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
В УКРАИНЕ

В статье исследуются особенности контейнерных перевозок в Украине на 
современном этапе её развития, проанализированы актуальные проблемы развития 
контейнерных перевозок, их преимущества и недостатки. В статье рассмотрено 
влияние государства на развитие контейнерных перевозок и сравнивается динамика 
за предыдущие годы в Украине. Осуществляется поиск путей эффективности 
государственной политики в области контейнерных перевозок.

Ключевые слова: логистика, контейнерные перевозки, стандарты 
контейнера, груз, порты, терминалы, контейнерооборот, Maersk.
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TRENDS OF CONTAINER TRANSPORTATION IN 
UKRAINE

In the article the peculiarities of container transportations in Ukraine at the pres-
ent stage of its development are investigated, the actual problems of development of 
container transportations, their advantages and disadvantages are analyzed. The article 
considers the influence of the state on the development of container transportations and 
compares the dynamics for previous years in Ukraine. The search for ways of the ef-
fectiveness of the state policy in the field of container transportation is being carried out.

Key words: logistics, container transportation, container standards, cargo, 
ports, terminals, container turnover, Maersk.
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МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
УПРАВЛІНСЬКОГО КАПІТАЛУ

У статті розглянуто проблеми мотивації управлінського капіталу, які 
спонукають до мотивації людей, як потрібно підходити до мотивації управлінського 
капіталу, в період інформаційної економіки, економіки знань, для того щоб отримати 
очікуваний результат і підвищити ефективність праці. Представлені етапи розвитку 
теоретичних поглядів на мотивацію. Показана роль соціокультурних чинників в 
процесі професіоналізації управлінської діяльності.

Ключові слова: мотивація, потреби, стимулювання, управлінський 
капітал, мотив, методи мотивації, мотиватори, згуртована команда, організаційна 
культура, соціокультурні механізми, інноваційні методи, інноваційний підхід, 
делегування повноважень, командоутворення, цілепокладання.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Ефективність праці 
при інших рівних умовах визначається особистим ставленням людини 
до праці, його трудовою поведінкою. У свою чергу трудова поведінка 
детермінована впливом багатьох факторів, які діють з різною силою і в 
різних напрямках.

Однією не знових проблем виявляється спонукання людей до про-
дуктивної праці. Протягом багатьох століть ця проблема  хвилювала 
кращі уми людства і це не випадково. Працею створюється матеріальна 
і духовна культура суспільства.

Створюючи середу ефективного розвитку соціально-економічних 
процесів професіоналізації управлінської діяльності, держава і суспіль-
ство повинні розуміти складність ситуації, яка характеризується рівнем 
розвитку соціокультурних компонентів цього процесу. Саме соціокуль-
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турні чинники розвитку суспільства визначають дієвість державної 
політики в системі реформаторської діяльності з метою формування 
механізму економічного зростання. Економічні механізми, теж, зміню-
ють людей, стримують і мотивують для різної громадської діяльності, 
формують різновид пріоритетів їх професійного вибору. Однак, більш 
важливо створити в суспільстві соціокультурні механізми, коли люди 
змінюються самі і поступово саме вони є ініціаторами інноваційних 
змін. Дія соціокультурних механізмів розвитку характеризується довго-
строковим терміном реалізації. 

Аналіз останніх дослідів і публікацій. Методи мотивації були 
пов’язані з конкретним рівнем розвитку виробництва, наявними сус-
пільними умовами, потребами, культурою. Значний внесок у розви-
ток теорії і практики мотивації трудової діяльності зробили Ф. Тейлор, 
Ф. Гілберт, Л. Гілберт, М. Фоллет, А. Шелдон, Файоль, Е. Мейо. Відо-
мими авторами сучасних теорій мотивації на Заході стали А. Маслоу, 
Ф. Герцберг, Л. Портер, Е. Лоулер, Д. Мак-Грегор, Д. Мак-Клеланд, 
В. Врум та інші. Істотний внесок в створення і розвиток теорії мотива-
ції зробили українські вчені. Так, М. Вольський (1834-1876) вважав за 
необхідне поліпшувати фізичні, моральні та інтелектуальні умови іс-
нування людини. Г. Цехановецькій (1833-1889) виступав проти узагаль-
нень Адама Сміта щодо поведінки людей – економічних осіб. Він під-
креслював, що багато людей намагаються поліпшити своє становище 
не тільки завдяки власній праці, а за рахунок інших. М. Туган-Баранов-
ський (1865-1919) одним з перших у світі розробив чітку класифікацію 
потреб, виділивши п’ять їх груп: 1) фізіологічні; 2) статеві; 3) симпто-
матичні інстинкти та потреби; 4) альтруїстичні; 5) потреби практичного 
характеру. Туган-Барановський особливого значення надавав психоло-
гічним відчуттям, трудовим традиціям, моральним поглядам. Він од-
ним з перших підіймав важливість духовності у розвитку економіки.

Якщо за точку відліку взяти початок ХХ століття, то умовно можна 
виділити чотири етапи в розвитку теоретичних поглядів на мотивацію 
трудової діяльності:

1) Етап пов’язаний з появою «школи наукового управління». На змі-
ну розпливчастим і досить суперечливим загальним принципам управ-
ління засновники школи наукового управління – Тейлор – запропонував 
наукову систему знань про форми і методи раціональної організації ви-
робництва і праці.

2) Етап у розвитку теорії мотивації пов’язаний з доктриною люд-
ських відносин. Її автором є американський соціолог Е. Мейо. Поло-
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ження доктрини випливають з експериментальних досліджень, прове-
дених на текстильній фабриці. На основі досліджень Мейо з групою 
колег зробили висновок, що вирішальний вплив на трудову активність і 
збільшення вироблення надають, не так матеріально-речові, як мораль-
но-психологічні чинники [7].

3) Етап формування наукових підходів до проблеми мотивації можна 
датувати 60-70-ми роками ХХ століття. Ставлення до мотивації, її при-
роди, механізмів дії збагатилися завдяки змістовним, процесним теорі-
ям мотивації трудової діяльності. Важливою віхою на шляху розвитку 
теоретичної думки є поява в цей період теорії співучасті, запропонова-
ної американським соціологом Д. Мак-Грегором. Вчений обґрунтував 
також теорію Х і теорію У, узагальнив типові уявлення керівників про 
ставлення працівників до роботи [6].

4) Етап у розвитку теорії та практики мотивації праці пов’язаний 
з переосмисленням ролі і місця людини в суспільному виробництві, 
з новою ідеологією менеджменту, реформуванням промислового ме-
неджменту в менеджмент людських ресурсів. Концепція людських ре-
сурсів базується на розумінні співробітника як головної рушійної сили 
організації. Відповідно до цієї концепції, основою роботи з кадрами в 
сучасних умовах є не просто мотивація до високопродуктивної праці, 
а розвиток трудового потенціалу організації, підвищення конкуренто-
спроможності управлінського капіталу, комплексна мотивація трудової 
діяльності [1, с. 159-160].

Постановка завдання. Дослідити та обґрунтувати мотиваційні ме-
ханізми управлінського капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мотиваційний процес 
істотно залежить від виду потреб, що ініціюють його. Потреби знахо-
дяться між собою в складній динамічній взаємодії і здатні взаємно по-
силювати свою дію, суперечити один одному, нівелювати важливість 
певних потреб. Складові цієї взаємодії можуть істотно змінюватися у 
часі, корегуючи спрямованість і характер дії мотивів. На характер мо-
тиваційного процесу значний вплив мають індивідуальні особливості 
людей, їх мотиваційна спрямованість і такі властивості, як наполегли-
вість, сумлінність.

Еволюція поглядів на методи активізації трудової поведінки в остан-
ні роки пов’язана з теоріями збагачення змісту праці, гуманізації праці, 
якості трудового життя, співучасті трудящих. Значний вплив на практи-
ку менеджменту персоналу досі мають змістовні і процесні теорії моти-
вації трудової діяльності.
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На організацію великий вплив мають соціально-культурні фактори, 
серед яких виділяють життєві цінності, установки і традиції, бажання 
мати більше незалежності і соціальної взаємодії на роботі. Це і бажання 
мати більш гнучку, творчу, більш змістовну роботу, що дозволяє про-
явити свободу особистості і відчути самоповагу [9].

Соціально-культурні фактори відіграють активну роль в мотивації 
праці. Соціально-культурні відносини в значній мірі впливають на реа-
лізацію потреб, інтересів людини, розвитку його потенціалу, можливос-
тей участі в трудовому процесі, в прийнятті рішень, контролі. На моти-
вацію праці впливають і чинники духовного порядку – релігійні етичні 
й естетичні. Найбільш повне уявлення про розвиток мотивації праці, 
умов, що її визначають дає реальну можливість свідомо формувати і 
управляти механізмами трудової діяльності через систему потреб, ін-
тересів, ціннісних орієнтацій, мотивів, волі, бажань, емоцій. На бага-
тьох підприємствах використовується соціальний пакет, в який входять 
стимули, які вимагають вкладення коштів підприємства і стимули, які 
не потребують цього.

Одним з важливих мотивів є наявність роботи, яка відповідає зді-
бностям і інтересам індивіда. Для того щоб трудова діяльність викли-
кала задоволення, слід ширше застосовувати удосконалення органі-
зації праці. Негативний вплив на трудову діяльність можуть надавати 
монотонність роботи, старі технічні засоби, погана організація роботи 
та інші негативні явища. Щоб не допустити формування негативного 
ставлення персоналу до своєї роботи, слід виконувати кілька вимог:
−	 Необхідно чітко визначити критерії, за якими буде оцінюватися 

дана робота.
−	 Потрібно розрахувати оптимальні терміни, за які слід виконати те 

чи інше завдання.
−	 Необхідно систематично контролювати процес трудової діяль-

ності, і при необхідності приймати певні рішення.
−	 Будь-яке підприємство має потребу в співробітниках з певним 

рівнем кваліфікації, які зможуть виконувати поставлені перед 
ними завдання.

−	 Професійне навчання працівників стає одним з найважливіших 
соціальних мотиваторів. Багато хто починає працювати за неве-
ликі гроші для того, щоб отримати необхідні професійні навички 
практичної роботи за фахом або мати можливість пройти навчан-
ня за рахунок фірми [10].



148

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

Для багатьох сильним мотиватором стає приналежність до команди. 
Часто цей фактор не тільки утримує співробітників від пошуку нової 
роботи, а й формує його прагнення підвищити ефективність. Тут можна 
виділити кілька інструментів [8]:

1. Створення згуртованої команди. Працівники в колективі  почи-
нають заради перемоги ділитися на лідерів і виконавців незалежно від 
посади, починають винаходити шляхи вирішення поставлених завдань. 
У співробітників з’являються нові міцні контакти. Даний інструмент 
допомагає багатьом компаніям стати відомими на ринку завдяки швид-
кості реагування колективу  на зміни.

2. Формування механізмів двостороннього зв’язку всередині компа-
нії. Співробітникові необхідно дати відчути, що компанія прислухаєть-
ся до його думки, цінує ідеї і пропозиції. Зворотній зв’язок повинен 
бути в компанії.

3. Загальноприйнятим механізмом згуртування колективу є корпора-
тивні заходи.

Розуміння ролі і значення організаційної культури для успіху в реа-
лізації короткострокових і довгострокових стратегічних цілей і вміння 
формувати бажану організаційну культуру є найважливішою умовою 
успішних організаційних змін [3].

Конкурентоспроможність українських компаній щодо підприємств 
і фірм високорозвинених країн є вкрай низькою. При тому, що в час-
тині українських компаній впроваджуються сучасні технології вироб-
ництва, високопродуктивні верстати та обладнання. Але, незважаючи 
на це, розрив у рівнях якості і продуктивності наростає. Без радикаль-
ного перегляду систем управління, найсучасніше обладнання забезпе-
чити належний економічний результат не може. А сучасні технології 
управління у вітчизняних компаніях знаходяться сьогодні не на належ-
ному рівні. Це стосується і управління кадровими ресурсами, і оцінки 
їх якості та ефективності використання, особливо в області мотивації 
персоналу. Відсутність сучасних систем і методів, орієнтація на підхо-
ди, які були ефективними в еру індустріальної економіки, є ключовими 
організаційними проблемами, бо пов’язані безпосередньо з головною 
цінністю будь-якої організації – її інтелектуальним капіталом.

Використання інноваційних технологій мотивації радикальних змін 
може бути ефективним тільки в загальній системі «нового менеджмен-
ту», відповідного епосі «економіки знань» (М. Фуко). У зв’язку з цим 
доцільно виділити і порівняти два підходи до мотивації персоналу ді-
лових організацій [4, с. 92-97]:
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1. Традиційний підхід, що застосовувався в еру індустріальної еконо-
міки.

2. Інноваційний підхід, орієнтований на функціонування організацій в 
епоху інформаційної економіки.

Розглянемо докладніше, в чому полягає різниця між традиційним та 
інноваційним підходами до мотивації:

1. Мотивація персоналу через застосування технології визначення 
мети.

Традиційний підхід до мотивації не передбачає прямого зв’язку мо-
тивації з реалізацією цілей організації. Завдання інноваційного підходу 
полягає в тому, щоб вибудувати мотиваційну систему, максимально від-
повідну реалізації всього комплексу організаційних цілей. Одна з осно-
вних функцій організаційних цілей - мотиваційна, що спонукає. Під 
комплексом організаційних цілей розуміється цільова структура компа-
нії: бачення, місія, предметні цілі, стратегії, програми. У співробітни-
ків організації не може бути повного збігу власних інтересів з цілями 
компанії, але управлінська технологія Management by objectives - MBO 
(Управління по цілям) дозволяє максимально повно узгодити цілі пра-
цівників з цілями організації і формувати активну систему цільової мо-
тивації. Цілі кожного співробітника повинні відповідати цілям команди, 
а ті в свою чергу повинні бути пов’язані з цілями відділу або підрозділу, 
які повинні підтримувати цілі і загальну місію організації. Постановка 
конкретних цілей підвищує продуктивність тому, що індивід має чіткі 
очікування щодо результату. В епоху інформаційної економіки цілепо-
кладання може стати одним з ключових інструментів мотивації співро-
бітників сучасних ділових компаній.

2. Мотивація персоналу через інноваційний підхід до компенсацій-
них систем.

Традиційний підхід до мотивації через заробітну плату заснований 
на тому, що заробітна плата сама по собі є сильним мотиватором. Збіль-
шення рівня заробітної плати відбувається в зв’язку з загальнооргані-
заційним розвитком, а не в залежності від тих результатів, яких досяг 
той чи інший співробітник. При цьому відсутні суттєві відмінності в 
заробітній платі між ефективними і неефективними співробітниками. 
Інноваційний підхід до мотивації через заробітну плату на увазі, що 
добре виконана робота гідно винагороджується, сприяючи підвищенню 
ефективності виконання інших завдань. Збільшення заробітної плати 
залежить від тих результатів, яких досяг той чи інший співробітник. 
Щоб правильно визначити рівень заробітної плати співробітника, необ-
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хідно знати, що відбувається на ринку праці, скільки платять в конку-
руючих фірмах. Грошова винагорода, форми його отримання, а також 
відносні і абсолютні розміри сприймаються працівником як свідчення 
його цінності для організації, впливають на самооцінку працівника, 
прямо говорять про його соціальний статус.

3. Мотивація персоналу через застосування технології командоут-
ворення.

Традиційний підхід до мотивації персоналу передбачає, що резуль-
тати роботи компанії представляють собою просту суму результатів ро-
боти кожного зі співробітників компанії. Якщо кожен із співробітників 
досяг поставлених перед ним індивідуальних цілей, то автоматично 
будуть досягнуті і цілі компанії. Інноваційний підхід до мотивації пер-
соналу націлений на те, що результати роботи компанії безпосередньо 
залежать від взаємодії між співробітниками, від командної роботи, а 
не тільки від індивідуальних досягнень. Керівникам компаній сьогодні 
необхідно робити ставку на «командоутворення», здійснювати програ-
ми, спрямовані на формування команд, орієнтовані на довіру, відкритий 
обмін інформацією всередині команди і підвищення їх мотивації [2]. 
Командна робота має переваги перед індивідуальною. Значно знижу-
ється необхідність тотального управлінського контролю. Велике число 
операцій контролюється всередині самої команди. Мотивація трудової 
діяльності членів команди підвищується, так як прості завдання, на 
які розбита робота, об’єднуються в більш значущі і складні, а перехід 
відповідальності до членів команд, інтеграція в них креативних і ви-
конавчих процесів створюють можливість для формування всередині 
організації партисипативного стилю управління. Останній сприяє по-
ліпшенню морально-психологічного клімату в команді.

4. Мотивація персоналу через делегування повноважень.
Традиційний підхід до мотивації персоналу передбачає часткова 

або повна відмова від делегування повноважень. Інноваційний підхід 
до мотивації персоналу через застосування технології делегування по-
вноважень дозволяє: звільнити керівника від оперативного управління 
процесом; підвищити вмотивованість персоналу; підвищити рівень 
оперативності реагування компанії на зовнішні чинники; менше об-
межувати персонал компанії і надавати співробітникам більше свободи 
в досягненні цілей організації. В результаті співробітник отримує орга-
нізаційну, фінансову, юридичну та психологічну свободу, необхідну для 
отримання задоволення від роботи.
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5. Мотивація персоналу через застосування інноваційних техноло-
гій управління кар’єрою.

Традиційний підхід до мотивації через управління кар’єрою перед-
бачає просування співробітника вгору по службових сходах організа-
ції в рамках роду діяльності, який був обраний на початку трудового 
життя («вертикальна кар’єра»). Інноваційний підхід до мотивації через 
управління кар’єрою передбачає просування співробітника в рамках 
організації не тільки вгору по службових сходах, але і з одного підроз-
ділу підприємства в інше («горизонтальна» або «матрична» кар’єра). 
Ці зміни пов’язані зі змінами умов для управління кар’єрою. Замість 
передбачуваної зміни посадової позицій сучасні працівники змушені 
стикатися з непередбачуваністю свого службового становища. Тільки в 
міру вдосконалення своїх професійних навичок на внутрішньому і зо-
внішньому ринку праці співробітники можуть збільшувати свої кар’єрні 
можливості. Таким чином, кар’єрний ріст може здійснюватися шляхом 
поновлення співробітником необхідної для компанії компетенції, яка 
дозволила б йому зайняти нові, більш високі пости в організації і вийти 
на принципово новий рівень відповідальності. Інноваційний підхід до 
мотивації персоналу через управління кар’єрою співробітників компа-
нії в умовах економіки знань допомагає працівникам самим управляти 
своєю кар’єрою. Тільки в разі обліку факторів, що впливають на задо-
волення потреб працівників, і застосування рекомендацій з управлін-
ня кар’єрою співробітників може статися підвищення рівня мотивації 
персоналу організацій до ефективного здійснення трудової діяльності.

6. Мотивація персоналу через застосування інноваційних техноло-
гій підготовки і розвитку співробітників компанії.

Інноваційний підхід до мотивації персоналу через підготовку та роз-
виток співробітників передбачає систематичний, безперервний процес 
навчання, який використовується організаціями для отримання знань 
працівників, розвитку їх навичок, щоб збільшити внесок в досягнення 
організаційних цілей. Щоб навчання сприяло досягненню цілей орга-
нізації і одночасно мотивувало працівників, доцільно, щоб цей процес 
був побудований на основі наступного алгоритму [4, с. 92-97]:

1) Визначення потреб організації в навчанні.
2) Установлення цілей навчання персоналу.
3) Вибір цільової групи для навчання.
4) Вибір методів навчання і навчальних програм.
5) Складання бюджету програми.
6) Підготовка співробітників компанії до навчання.
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Інноваційний підхід до мотивації персоналу через навчання перед-
бачає використання різних методів підготовки і розвитку співробітни-
ків: збагачення праці; ротація праці; бізнес-курси, семінари, тренінги; 
комп’ютерне навчання; моделювання робочих ситуацій, ділові ігри, 
кейс-стаді. Для того щоб навчання співробітників досягало своєї мети, 
в т.ч. підвищення мотивації, потрібний системний підхід до визначення 
потреб у навчанні, розвитку навчальних програм, що сприяють задово-
ленню цих потреб, і до оцінки ефективності навчання.

7. Мотивація персоналу через застосування інноваційних техноло-
гій оцінки персоналу.

У традиційному підході до мотивації оцінку здійснює атестаційна 
комісія; оцінка зрештою є юридичним обґрунтуванням для звільнен-
ня або символічної зміни оплати праці; методами оцінки є переваж-
но суб’єктивна оцінка або психологічне тестування. В інноваційному 
підході до мотивації персоналу оцінку здійснює керівник, зовнішні і 
внутрішні клієнти, постачальники і т.д. Цілями оцінки є розвиток ор-
ганізації і співробітників, вирішення проблем, прийняття рішень про 
просування, винагороду, звільнення; методами оцінки є управління за 
цілями, порівняльні та рейтингові методи, техніки ассесмент – центр 
[5]. Головна мета системи оцінки персоналу в нових умовах - аналіз 
відповідності пропонованої роботи цілям, поставленим перед кожним 
співробітником, визначення того, чи досягнуто ці цілі і наскільки спо-
сіб їх досягнення відповідає етичного кодексу. За підсумками оцінки 
персоналу може визначатися розмір премії; прийматися рішення про 
підвищення / пониження заробітної плати; складатися план розвитку; 
визначатися потреба в навчанні; коригуватися система мотивації спів-
робітників конкретного підрозділу.

8. Мотивація персоналу через інтеграцію в корпоративну культуру.
Традиційний підхід до мотивації персоналу через корпоративну 

культуру реалізовувався на основі традицій, які формувалися на бага-
тьох підприємствах. Цей підхід не припускав необхідності цілеспрямо-
вано займатися формуванням і управлінням корпоративною культурою 
в цілому. Інноваційний підхід до мотивації персоналу через корпора-
тивну культуру передбачає цілеспрямоване формування ідей, поглядів, 
основоположних цінностей, які визначаються  членами організації. Цін-
ності визначають і стилі поведінки, і стилі спілкування з колегами і клі-
єнтами, рівень мотивованості, активності. Корпоративна культура стає 
одним з найефективніших засобів мотивації співробітників. Як тільки 
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працівник задовольняє потреби першого рівня, у нього з’являються по-
треби іншого плану: гідне становище в колективі, визнання, самореалі-
зація. Тоді на перший план виходить корпоративна культура, однією з 
важливих функцій якої є підтримка кожного члена колективу, розкриття 
його індивідуальності, талантів, особистісного потенціалу. Розвинена 
корпоративна культура сприяє тому, що окремі співробітники і команди 
самі контролюють діяльність в рамках правил і обмежень, визначених 
організаційною культурою. Це веде до високої ефективності їх роботи, 
підвищує мотивацію трудової діяльності, оскільки відданість спільним 
цінностям зменшує число конфліктів і непорозумінь [4, с. 92-97].

Висновки і пропозиції. Облік всього комплексу мотивуючих впли-
вів дозволяє адекватно реагувати на ситуацію і заохочувати працівників 
відповідно до їхнього внеску і цілями організації. При цьому будь-який 
вплив має здійснюватися комплексно. Комбінація різних форм в кожно-
му випадку повинна бути різною. Це дозволяє уникнути ефекту звикан-
ня, коли співробітники поступово звикають до впливу, і воно втрачає 
свою актуальність. Розробка проблеми інноваційних технологій управ-
ління мотивацією персоналу має на увазі роботу в двох напрямках.

Перший напрямок – це забезпечення оптимальних умов трудової 
діяльності. Сюди можна віднести такі фактори, як організаційна куль-
тура, привабливість роботи, організація робочого місця, можливість 
професійного та особистісного розвитку співробітника, соціально-пси-
хологічний клімат в колективі, приналежність до якоїсь професії або 
конкретній фірмі. Ці фактори побічно впливають на мотивацію персо-
налу і використовуються не тільки в рамках системи мотивації, але і в 
системі управління організації в цілому.

Другий напрямок – це система прямого впливу на виробничу по-
ведінку співробітників. Сюди відносяться різні види матеріального і 
нематеріального заохочення співробітників (заробітня плата, премії, 
бонуси, доплати, страхування, особистий автомобіль або кабінет, про-
сування по службі, досягнення результату, похвала, визнання колег).

Якщо врахувати, що кожна організація має свої цілі і знаходить-
ся в специфічних, властивих тільки для неї умовах, то можна ствер-
джувати, що система мотивації в кожній організації повинна бути 
унікальною. Не існує універсальних систем мотивації, в конкретному 
випадку ефективними є ті чи інші управлінські інструменти. В одній 
організації паралельно можуть існувати кілька систем мотивації для 
різних підрозділів і категорій персоналу. Для кожної організації пови-
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нна розроблятися в певний момент часу своя система мотивації, яка 
дозволить вирішити конкретні проблеми, а в кінцевому підсумку до-
сягти організаційних цілей.
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МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА

В статье рассмотрены проблемы мотивации управленческого капитала, 
побуждающие к мотивации людей, как нужно подходить к мотивации управлен-
ческого капитала, в период информационной экономики, экономики знаний, для 
того чтобы получить ожидаемый результат и повысить эффективность труда. 
Представлены этапы развития теоретических взглядов на мотивацию. Показана 
роль социокультурных факторов в процессе профессионализации управленческой 
деятельности.

Ключевые слова: мотивация, потребности, стимулирование, управлен-
ческий капитал, мотив, методы мотивации, мотиваторы, сплоченная команда, ор-
ганизационная культура, социокультурные механизмы, инновационные методы, 
инновационный подход, делегирование полномочий, командообразование, целепо-
лагание.
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MOTIVATION MECHANISMS OF MANAGEMENT 
CAPITAL IMPROVEMENT

The article deals with the problems of motivation of managerial capital, which 
are induced to motivate people, how to approach the motivation of managerial capital, 
in the period of information economy, knowledge economy, in order to get the expected 
result and improve labor efficiency. The stages of development of theoretical views on 
motivation are presented. The role of socio-cultural factors in the process of professional 
management is shown.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ 
НЕЙРОМАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті представлений генезис концепції нейромаркетингу. Розглянуто 
сфери комерційної діяльності, де застосування нейромаркетингу виправдано з точки 
зору ефективності. Описуються сучасні механізми маніпулювання споживачем, 
визначається роль методів нейромаркетингу при здійсненні господарської 
діяльності. Обґрунтовується ефективність застосування нейромаркетингових 
інструментів в сучасній маркетингової діяльності.

Ключові слова: нейромаркетинг, поведінка споживачів, маркетинг, марке-
тингові дослідження, менеджмент, бренд.

Постановка проблеми в загальному вигляді. На сьогоднішній 
день можна говорити, що ринок застосування нейрофізіологічних до-
сліджень в маркетингу знаходиться в процесі становлення. Просуван-
ня нейромаркетінгових послуг неминуче стикається не тільки з низкою 
труднощів, але і з недостатньою розвиненістю міждисциплінарних 
комунікацій, відсутністю їх прозорості і високими супутніми 
матеріальними і фінансовими витратами. Важливо згадати про велику 
кількість супротивників застосування нейродосліджень в маркетингу і 
в цілому концепції нейромаркетинга, що формує додаткові бар›єри при 
реалізації концепції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження останніх 
тенденцій розвитку нейромаркетинга можна знайти в роботах таких 
вітчизняних і зарубіжних вчених, як Ф. Котлер, Джеррі Залтмен, 
Арндт Трайндл, Деніель Канеман, Амос Тверські, Барт Оейман, 
А. С. Старостіна, Н. К. Малхотра, М. А. Чернова, О. Є. Клепіков.

Постановка проблеми. Ринок споживчих товарів в сучасних 
умовах характеризується насичення товарів, швидким оновленням 
представленої продукції, появою нових конкурентів, посиленням 
конкурентної боротьби, зміною уподобань покупців, підвищенням 
вимог споживачів як до продукції, так і до підприємств. У зв’язку 
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з цим вкрай важливим є вивчення можливостей використання 
нейромаркетингових досліджень і інструментів нейромаркетинга при 
здійсненні господарської діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еволюція концепцій 
маркетингу практично завжди перебувала під впливом психологічної і 
нейрофізіологічної думки. Початок і середина двадцятого століття дали 
початок базовим методам нейронаук, останні десять років характеризу-
валися активним розвитком методів нейровізуалізації, які заклали осно-
ви інструментарію нейромаркетинга.

У 2002 р. Деніель Канеман і Амос Тверські довели ірраціональність 
прийняття рішень і виявили механізми прийняття людиною рішень 
в ситуації невизначеності. В результаті з’явилася нова наука – 
нейроекономіка. Вона досліджує роботу людського мозку в момент 
прийняття економічного рішення. Концепція нейромаркетинга була 
(імовірно) вперше розроблена психологами Гарвардського університету 
(США) в 1990-х роках [1]. Вона базується на твердженні, що за розумову 
діяльність людини відповідає підсвідома, тобто неконтрольована 
свідомістю область мозку. Це дає можливість вивчати сприйняття в 
даній області з метою «запам’ятовування» споживачами необхідного 
товару/послуги [2]. Однак основоположниками цього напряму 
традиційно вважають генерального директора «Retail branding AG» 
Арндта Трайндла і директора напрямку store branding «Retail branding» 
Барта Оеймана.

Нейромаркетинг (сенсорний маркетинг) є прикладною підсистемою 
нейроекономіки, що представляє собою новий методологічний марке-
тинговий підхід, який включає в себе дослідження поведінки спожива-
чів із застосуванням інструментарію нейронаук. Нейромаркетинг вивчає 
споживчу поведінку, тобто мислення, пізнання, пам’ять, емоційні реакції 
та ін., і ставить своїм завданням прогнозування вибору споживачів. Так, 
даний напрямок включає збір, обробку та інтерпретацію інформації про 
мимовільні реакції індивіда на певного роду атрибути бренду (назва, 
логотип, поєднання кольорів, аудіосигнали, символи, тощо).

На думку Ф. Котлера, сьогодні нейромаркетинг розвинувся 
до повноцінного напрямки маркетингу. В основу технології 
нейромаркетинга покладена модель, згідно з якою основна частина 
(більше 90 %) розумової діяльності людини, включаючи емоції, відбу-
вається в підсвідомої області, тобто нижче рівнів контрольованого усві-
домлення [3].
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Нейрофізіологічні реакції практично неможливо свідомо 
контролювати, однак їх можна реєструвати безпосередньо в момент 
контакту респондента зі стимулом, що цікавить дослідника [4]. За до-
помогою нейромаркетингових досліджень можна отримати достовірні 
відповіді про те, які емоції відчувають респонденти при контакті зі 
стимулом, а також однозначно визначати їх переваги серед поданих ним 
для вибору варіантів.

Основоположником нейромаркетинга вважають гарвардського 
професора Джеррі Залтмена, який не тільки розробив загальні методи 
нового інструменту впливу на людину (групу, маси), але і запатентував 
спеціальну технологію, що одержала назву ZMET (Zaltman Metaphor 
Elicitation Method – метод отримання метафор Залтмена) [4].

ZMET спрямована на вивчення підсвідомих реакцій людини. За до-
помогою наборів спеціально підібраних картинок, які символізують 
приховані образи-метафори, фахівці вивчають специфіку емоційного 
відгуку, тобто характер реакції людини (позитивна, негативна, ней-
тральна). На основі отриманих результатів конструюються образи і гра-
фічні колажі, які в подальшому лягають в основу рекламних роликів і 
ефективно стимулюють купівельний попит.

Маркетингова технологія ZMET швидко набула популярності у 
сотень великих фірм-замовників, серед яких зараз можна відзначити 
Сoca-Cola і Pepsi, Nestle, General Motors, Procter & Gamble та ін. (понад 
двісті великих компаній).

Незважаючи на те, що нейробіологічні дослідження в області 
прийняття рішень людиною ведуться вже дуже давно, вперше 
нейроскануюча технологія у виключно маркетингових цілях була 
застосована вже згаданим вище професором Залтменом в кінці 1990-
х. Сам же термін «нейромаркетинг» був запропонований професором 
Смідсом в 2002 році, а перша міжнародна конференція, повністю 
присвячена нейромаркетинговим дослідженням, була проведена 
тільки в 2004 році в США. Можна відзначити, що нейромаркетинг є 
дуже молодою дисципліною, передумови становлення якої виходять з 
області нейробіології і медичних досліджень, що з’явилися задовго до 
становлення концепції нейромаркетинга.

Таким чином, нейромаркетинг – це синтез економічної теорії, 
нейробіології, нейрофізіології, психології та класичного маркетин-
гу. Даний напрямок передбачає, що саме на стику наукових напрямів 
можливе реалістичне моделювання економічної поведінки людини і 
пояснення процесів сприйняття, пам’яті і свідомості активністю певних 
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нейронних зв’язків головного мозку споживача [5]. Основним завданням 
цієї нової дисципліни є виявлення поведінкових реакцій споживачів, 
аналіз яких дозволить трансформувати маркетинговий процес компанії.

Концепція нейромаркетинга передбачає, що людина сприймає 
подразники навколишнього середовища (наприклад, презентацію товару), 
перш за все, на рівні нейрофізіологічних сигналів. Вони переводяться 
органами почуттів за допомогою біофізичних і біохімічних процесів 
на мову емоцій ще на рівні підсвідомості, лімбічної системи – глибокої 
підкірки головного мозку, яка визначає тип емоційної системи [6].

Сфери використання нейромаркетинга поширюються на багато 
напрямків класичного маркетингу. Використання потенціалу 
нейромаркетинга можливо в наступних сферах маркетингової 
діяльності:

1. Нейромаркетингові дослідження. Щорічно проводяться сотні 
тисяч фокус-груп і близько $ 4,5 млрд. витрачається в світі на якісне 
дослідження ринку. Фокус-групи і опитування відображають неточну 
оцінку подій. Респондент повідомляє сформульовану відповідь, де 
первинні емоції і неусвідомлені мотиви проходять через «фільтр 
формулювання» [7]. Дані форми дослідження дозволяють визначити 
факти, але в меншій мірі дозволяють виявити причину того чи іншого 
рішення. Для визначення переваг нового виду досліджень вводиться 
поняття «нейромаркетингові дослідження». Нейромаркетингові 
дослідження – це новий напрямок маркетингових досліджень, 
предметом якого є вивчення неусвідомлених сенсорних, когнітивних 
і емоційних реакцій людини на певні стимули з метою оптимізації 
маркетингової стратегії і мінімізації ризиків компанії [8].

В даному випадку дослідників цікавить тільки та реакція людини, 
яка не пройшла через його свідомі «фільтри». Під час дослідження 
фіксуються фізіологічні реакції респондента на різні стимули (зразки 
реклами, упаковки, продуктів, логотипи) – такі, як зміна активності 
різних ділянок головного мозку, частота пульсу і дихання, вологість 
шкіри, рухи зіниць і т.п. Для їх реєстрації використовується спеціальна 
апаратура – електроенцефалографи (ЕЕГ), магніторезонансні томографи, 
системи стеження за зіницями (так звані eye-tracker), тощо [9].

Технології нейромаркетинга дозволяють здійснювати збір та 
обробку нового виду даних. При достатньому обсязі накопичених 
даних формується основа для побудови інструментів маркетингових 
комунікацій, створення нових продуктів, здійснення рітейл-маркетингу 
та інших напрямків маркетингової діяльності компанії. Спеціальні 
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прилади дозволяють фіксувати емоції респондентів в момент 
відповідей на запитання тестів про продукт. Основними параметрами 
є: увага, інтерес, запам’ятовування, емоція, дія. Можливість реєстрації 
нейробіологічних процесів прийняття рішень відкриває можливості для 
оптимізації досліджуваного матеріалу і визначення споживчих рішень 
на всіх етапах його формування. За допомогою нейромаркетингових 
досліджень можна отримати достовірні відповіді про те, які емоції 
відчувають споживачі при контакті з досліджуваним матеріалом, 
а також однозначно визначати їх переваги серед поданих ним для 
вибору варіантів. Результати даних нейромаркетингових досліджень 
дозволяють сформувати моделі (скрипти) споживчої поведінки в мо-
мент покупки.

2. Брендинг. При побудові бренду необхідно сконструюва-
ти нейромаркетинговий комплекс, який передбачає дослідження 
на кожному з етапів: рекламне повідомлення – точка продажів – 
післяпродажне обслуговування. Створення атрибутів бренду за 
допомогою нейромаркетинга передбачає використання знань про 
сприйняття, які були отримані в результаті первинного дослідження, за 
підсумками якого прогнозується можливість застосування сенсорного 
брендингу, тактильного брендингу, аудіобрендинга, аромабрендинга 
і оцінюється потенційна ефективність даних інструментів. Для 
визначення функціональності нейромаркетинга, необхідно розібрати 
атрибути бренду і оцінити придатність запропонованих методів:

2.1. Назва бренду (ім'я бренду, «найманого»). При найменуванні 
продукту виникає ризик негативних асоціацій. Щоб вирішити цю про-
блему, нейромаркетинг передбачає виявлення в продукті базисного 
компонента, ототожнюється у свідомості споживача з позитивними 
емоціями. За результатами даної зміни можна виявити зміну як бренд-
лояліті, так і інших показників прихильності до бренду.

Дослідження, проведене компанією Intel, передбачало виявити 
основні відмінності в сприйнятті бренду. Респондентам були показа-
ні слова «досягнення», «можливості», «досліджувати», «можливість», 
«виявити», «вирішує», «вирішує проблеми». Слова одночасно демон-
струвалися з частотою в 1/2 секунди. Респондентам було запропоно-
вано натиснути на кнопку, як тільки вони побачать підкреслене чер-
воною лінією слово. Після декількох хвилин було продемонстровано 
рекламний ролик Intel, після чого демонстрація слів повторилася, 
але без червоного підкреслення. Найбільш популярними виявилися 
відповіді «досягнення» і «можливість». Жіноча аудиторія США і Китаю 
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дала ідентичні відповіді, як і чоловіки США і Китаю, відповідно. 
Були виявлені відмінності за статевою ознакою. Слово «досягти» 
викликало сильну реакцію у жінок. Інтенсивну реакцію серед чоловіків 
викликало слово «можливості». Дані результати були б неможливі при 
використанні традиційних методів, таких як фокус-групи, зважаючи на 
культурні упередження. В результаті проведеного дослідження компа-
нія Intel змінила маркетингову стратегію, акцентувала увагу на мотивах 
«досягнення» і «можливості».

2.2. Зовнішній вигляд товару, його фізичні характеристики (упа-
ковка). При створенні упаковки необхідно задіяти органи чуття по-
тенційних споживачів і застосувати інтерактивні методи залучення. 
Мультисенсорна (від лат. multi – багато, sensus – сприйняття, почуття) 
упаковка (MSPack) – інструмент, що дозволяє впливати на органи 
почуттів потенційного споживача: зір, слух, нюх і дотик. Мультисенсорна 
упаковка ілюструє роботу принципів нейромаркетинга і є унікальним 
прикладним об’єктом їх реалізації. В основі винаходу мультисенсорної 
упаковки лежить ідея формування у потенційного покупця емоційної 
мотивації шляхом максимально ефективного задіяння всіх можливих 
каналів сприйняття і аналізу інформації – аудиального, візуального, 
кінестетичного (дотик і нюх).

3. Маркетингові комунікації та просування. Тут слід виділити на-
ступні елементи маркетингових комунікацій:

3.1. Рекламні ролики. Інструменти нейромаркетинга обробляють 
реакцію респондентів на епізоди сайту, тим самим дозволяючи 
змінювати відеоряд на етапі монтажу. Якісними показниками служать 
верхні межі емоційного стану споживача протягом усього рекламного 
матеріалу [10]. За результатами дослідження можна спрогнозувати 
рівень запам’ятовування рекламного ролика.

3.2. POS (друковані промо-матеріали). Тактильні відчуття і набір 
асоціацій, пов›язаних з вибором кольорів, дозволяють компаніям ство-
рити матеріали, здатні підвищити рівень позитивних емоцій і вивести 
потенційного споживача на необхідний рівень лояльності.

4. Аналіз поведінки споживачів. При вивченні ключових параметрів 
поведінки респондентів виявляються особливості сприйняття. Дані ре-
зультати дозволяють сформувати інформацію про споживчий інтерфейс 
(накопичений поведінковий досвід) і спрогнозувати тренди поведін-
ки [9]. Також нейромаркетингове дослідження дозволяє моделювати 
сценарії (набір поведінкових моделей), що поліпшують зовнішню 
комунікацію зі споживачами.
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У створенні інноваційних методів управління довгостроковими 
відносинами з клієнтами важливу роль відіграє формування і подальше 
використання клієнтського досвіду. CEM (Customer Experience 
Management) – управління клієнтським досвідом з метою побудови 
ідентичності бренду, планування процесу взаємодії з клієнтами в 
довгостроковій перспективі. Професор Бернд Шмідт визначив CEM 
як «процес стратегічного управління всім досвідом взаємодії клієнта 
з продуктом або компанією» [11]. Емоційний досвід клієнта виходить 
на перший план в боротьбі за прихильність споживачів. Велику увагу 
доцільно приділити індивідуалізації послуг, що дозволить сформувати 
поліпшений клієнтський досвід шляхом надання продуктової 
пропозиції, найбільш актуальної для кожного клієнта. За допомогою 
об’єднання даних про минулий досвід клієнтів і поточних операцій, а 
також соціального контенту, компанії мають можливість запропонувати 
індивідуалізований досвід.

Емоціоналізація клієнтського досвіду дозволяє створити особливий 
зв’язок зі споживачами, подолавши парадигму стосунків «покупка-
продаж» і стати частиною ідентичності клієнта. Оскільки організації 
починають об’єднувати клієнтський досвід, необхідно також прагнути 
диференціювати цей досвід, створюючи взаємодії, що запам’ятовуються. 
Це – брендований клієнтський досвід (branded customer experience). 
Компанія намагається «запатентувати» в свідомості споживача сенсор-
ні події, які є унікальними для даного бренду. При вирішенні питання 
про те, який досвід слід відкласти в свідомості споживача, організації 
повинні спиратися на цінності бренду, які необхідно найбільш ефек-
тивно і творчо передати за допомогою фізичних або цифрових каналів. 
Кожна взаємодія клієнта з брендом є частиною загального досвіду.

5. Створення веб-контенту. В даному напрямку нейромаркетинг 
дозволяє будувати теплові карти сайту на основі даних про рух очей 
користувача і реакцій, що виникають в результаті навігації по сайту. 
Таким чином можна сформувати оптимальний сценарій користування 
сайтом, який поліпшує конверсію сайту та підвищує рівень довіри 
до даного товару/послуги. Візуальний інтерфейс – це система 
аналізу візуальної ефективності сайту, яка імітує рух споживчого 
погляду і визначає основні об’єкти уваги потенційної аудиторії [12]. 
Дана технологія ефективніше, ніж інші, і вимагає меншої кількісті 
перевірочних сесій. Використання даної технології ефективно діє на 
етапі створення брифу концепцій цифрових сервісів (сайтів, мобільних 
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додатків), а також дозволяє визначити результат на заключному етапі 
складання концепції цифрового сервісу.

В сучасній маркетинговій науці існує величезна безліч прийомів і 
методів просування і реалізації товарів. Природно, головна задача – 
це задоволення потреб покупців, але й реалізація власних цілей 
організації – отримання прибутку – залишається першорядною. Меха-
нізм впливу на споживачів різноманітний і різнобічний (рис. 1).

Рис. 1. Дослідження поведінки споживачів 

Джерело: [13].

Сьогодні професійний нейромаркетинговий підхід може на 
фізіологічному рівні сприйняття і обробки інформації спростити і 
покращити помітність, асоціативність і запам’ятовуваність стимулів, 
зробити вище ймовірність прийняття позитивного рішення про покупку. 
Необхідно зауважити, що описані можливості нейромаркетинга 
набувають все більшої практичної цінності для комерційних підприємств, 
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Найбільш важливою перевагою нейромаркетинга над класичним 
маркетингом можна назвати можливість точно виявити, який з 
рекламованих продуктів, брендів або відеороликів просто подобається, 
а який дійсно є ефективним для прийняття рішення. Наприклад, в 
нейромаркетинговом дослідженні, яке було проведено вченими з 
Австралії, було показано, що рекламний відеоролик з мінливими 
епізодами не сподобався (як випливало з суб’єктивних звітів) жодному 
з учасників експерименту; більш того, цей відеоролик викликав 
роздратування. Однак сканування мозку учасників під час перегляду 
рекламних відеороликів з різним темпом мінливих епізодів виявило, що 
саме ролик з швидким темпом запам’ятався істотно краще статичних 
або малодинамічних роликів. Згодом продукт, який рекламувався в 
цьому «поганому» з точки зору класичного маркетингу відеоролику, 
швидко дізнавався в супермаркеті і частіше купувався.

Виходячи з проведеного аналізу, нейромаркетинг умовно можна 
розділити на дві групи:

1. Передпродажний нейромаркетинг, який включає досліджен-
ня фокус-груп, що спрямовані на визначення реакції потенційного 
споживача. Так, наприклад, для таких досліджень використовують 
апарат, який дозволяє фіксувати напрямок людського ока і часовий 
інтервал фіксації уваги на певному предметі. Eye-tracking застосовують 
для досліджень реакції користувача сайті, читача журналу, покупця 
товарів попереднього вибору і повсякденного попиту, для поліпшення 
дизайну торгового майданчика або сайту, а також для оцінки мерчан-
дайзингу та організації торгових просторів. Також до предпродажного 
нейромаркетинга можна віднести дані електроенцефалограми і 
магнітно-резонансні зображення, здатні фіксувати циркуляцію крові в 
мозку. Подібні технічно складні дослідження доступні сьогодні великим 
компаніям. Так, компанія Hyundai, вивчивши дані ЕЕГ, внесла коректи-
ви в зовнішній вигляд нової моделі, випуск якої планувався в 2011 році.

2. Продажний нейромаркетинг передбачає сенсорний підхід, який 
впливає на споживача через зір (колір і форма), нюх і звук. Матеріальні 
компоненти торгового сервісу включають в себе фізичний комфорт 
(температура, музика, запах і ін.), освітлення залу і дизайн, рівень 
професійного етикету і етики, чистоту приміщень, наявність реклами на 
місці продажу, методи продажу. Для повного фізіологічного комфорту 
споживача враховують такі деталі, як температура повітря і вентиляція. 
Саме нейромаркетингові технології в області роздрібних продажів 
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дають можливість підвищити як обсяг товарів, що продаються, так і 
час, який споживач витрачає на відвідування магазину.

Наприклад, відповідно до незалежних досліджень, які проводили 
Nike, Galeries Lafayette та Samsung, в ароматизированому просторі 
бажання придбати одяг виникає у 84 % відвідувачів. Час перебування в 
магазині збільшується на 26 %, кількість відвіданих залів зростає в три 
рази. У ароматизированому просторі знижується сприйняття тривалості 
часу, проведеного в магазині.

Слід зазначити, що понятійний апарат концепції нейромаркетинга 
досить різноманітний: для позначення нейромаркетингових 
досліджень використовуються такі терміни як «нейровізуалізація», 
«нейровізуалізація емоцій», «нейромаркетингова візуалізація», «методи 
нейровізуалізації» та ін.

Нейромаркетинг виключає суб’єктивізм, який неминуче виникає 
при опитуванні респондентів при проведенні маркетингових 
досліджень, і, як наслідок, виключає тимчасові витрати, пов’язані 
з опитуванням великої кількості респондентів для підвищення 
репрезентативності вибірки.

В цілому, можна вважати, що ефективність нейромаркетинга досить 
висока, його використання дозволяє зробити висновок про те, з якою 
ймовірністю респондент прийме рішення про покупку. Даний висновок 
ґрунтується на добре вивчених активаціях/дезактивації і взаємодіях 
цілого набору зон мозку, представлених в нейромаркетингових 
дослідженнях. Так, наприклад, в ряді досліджень було показано, що 
одні зони мозку активуються, коли респондент перемикається на так 
звану поведінку ризику (коли очікувана вигода/прибуток переважує очі-
кувані втрати), і зовсім інші, коли респондент починає уникати ризико-
ваної поведінки (тобто коли очікувані втрати переважують очікувану 
вигоду/прибуток).

Таким чином, застосування механізму нейромаркетинга, на наш по-
гляд, є доцільним і ефективним. Такого роду глибокий психологічний 
підхід до управління споживчою поведінкою не тільки допомагає ак-
тивному просуванню і реалізації товарів і послуг, але і часто є показни-
ком справжніх потреб покупців.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ 
НЕЙРОМАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В статье представлен генезис концепции нейромаркетинга. Рассмотрены 
сферы коммерческой деятельности, где применение нейромаркетинга оправдано 
с точки зрения эффективности. Описываются современные механизмы 
манипулирования потребителем, определяется роль методов нейромаркетинга 
при осуществлении хозяйственной деятельности. Обосновывается эффективность 
применения нейромаркетинговых инструментов в современной маркетинговой 
деятельности.

Ключевые слова: нейромаркетинг, поведение потребителей, маркетинг, 
маркетинговые исследования, менеджмент, бренд.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE 
NEUROMARKETING’S CONCEPT IN MODERN 
CONDITIONS

To date, we can say that the market for the application of neurophysiological re-
search in marketing is in the process of becoming. Promotion of neuromarketing services 
inevitably faces not only a number of difficulties, but also with insufficient development 
of interdisciplinary communications, lack of their transparency and high material and 
financial costs associated with this. It is important to mention the many opponents of the 
use of neuro research in marketing and in general the concept of neuromarketing, which 
creates additional barriers in the implementation of the concept.

The market of consumer goods in modern conditions is characterized by the 
saturation of goods, the rapid renewal of the presented products, the emergence of new 
competitors, increased competition, changing consumer preferences, increasing consum-
er demands for both products and enterprises. In this regard, it is extremely important to 
study the possibilities of using neuromarketing research and neuromarketing tools in the 
conduct of business activities of enterprises.
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Using of neuromarketing research in the company’ marketing activities makes 
it possible to identify the subconscious motives of consumers and to model behavioral 
actions in accordance with the results obtained. As a result, the effectiveness of the ap-
plication of an instrument is estimated and the trend of purchasing behavior is predicted. 
Each of the technologies of neuromarketing reveals certain motives of the respondents, 
in this connection the company determines the necessity of carrying out this or that re-
search. The obtained knowledge increases the value of the product and promotes sales 
increase, as well as minimization of risks.

Key words: neuromarketing, consumer behavior, marketing, marketing re-
search, management, brand.

References

1. Kak s pomoschiu neiromarketinga privlech pokupatelei i uvelichit prodazhy 
[How to attract customers and increase sales with neuromarketing]. Re-
trieved from : https://www.kom-dir.ru/article/2183-neyromarketing.  
[in Russian].

2. Starostina, A. S. (2015). Neiromarketingovye issledovaniia povedeni-
ia potrebitelei [Neuromarketing studies of consumer behavior]. Vestnik 
GUU.  – Herald GUU, Vol. 3, pp. 83-87. [in Russian].

3. Berd, K. (2006). Neosoznannyi brending [Unconscious Branding]. Kompiu-
terra. – Computerra, Vol. 46, pp. 38-39. [in Russian].

4. Starostina, A. S. (2015). Povedencheskie tehnologii upravleniia v strate-
gicheskom marketinge kompanii [Behavioral management technologies in 
strategic marketing of companies]. Sbornik pervoi mezhdunarodnoi nauch-
noi konferentsii molodykh uchenykh po povedencheskoi ekonomike (REU 
im. G.V. Plehanova). – Collection of the first international scientific con-
ference of young scientists on behavioral economics (Plekhanov Russian 
Power Academy), pp. 20-22. [in Russian].

5. Internet-resurs «Laboratoriia mozga» [Internet resource “Laboratory of the 
brain”]. Retrieved from : http://www.neiromarketing.ru. [in Russian].

6. Krasilnikov, A. B. (2015). Stanovlenie kontseptsii neiromarketinga [Forma-
tion of the concept of neuromarketing]. Problemy marketinga. Logistika. – 
Issues of marketing. Logistics, pp. 179-181. [in Russian].

7. Preimuschestva neiromarketinga [Advantages of neuromarketing]. Re-
trieved from : https://ascent.atos.net/understandingthe-potential-of-neuro-
marketing. [in Russian].

8. Malhotra, N. K. (2002). Marketingovye issledovaniia. Prakticheskoe ruko-
vodstvo [Marketing research. Practical guidance]. Moskva : Viliams. [in 
Russian].

9. Starostina, A. S. (2013). Potentsial razvitiia neiromarketinga v rossiiskikh 
kompaniiakh na rynke B2C [The potential of neuromarketing development 
in Russian companies on the B2C market]. Sbornik 18-oi Vserossiiskoi 
nauchnoi konferentsii molodykh uchonykh (Gosudarstvennyi Universitet 
Upravleniia). – Collection of the 18th All-Russian Scientific Conference of 



170

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

Young Scientists (State University of Management), pp. 16-18.
10. Neiromarketingovaia kompanii Neurotrend [Neuromarketing company 

Neurotrend]. Retrieved from : http://www.neurotrend.ru. [in Russian].
11. Schmitt, B. H. (2003). Customer Experience Management : A Revolutionary 

Approach to Connecting with Your Customers. New York : Wiley.
12. Starostina, A. S. (2015). Vektory primeneniia potentsiala neiromarketinga 

[Vectors of neurromarketing potential application]. Izvestiia Sankt-Peter-
burgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. – Digest of 
Saint-Petersburg State Economic University, pp. 137-140. [in Russian].

13. Shatalov, M. A. & Mychka, S. Yu. (2016). Neiromarketing kak draiver up-
ravleniia potrebitelskim povedeniem [Neuromarketing as a driver of con-
sumer behavior management]. Nauka. Mysl : elektronnyi periodicheskii 
zhurnal. – Science. Thought : an electronic periodical, Vol. 8-1, pp. 110-114. 
[in Russian].



171

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

Інформація для авторів

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практи-
ка управління» є професійним виданням, яке було засновано у 1998 р. В 
2013 році видання було пере реєстровано. Свідоцтво про державну реє-
страцію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 19765-9565 Р 
від 15 березня 2013 року. Міжнародний стандартний серійний номер ви-
дання: ISSN 2413-9998.

Збірник наукових праць реферується РЖ «Джерело», індексуєть-
ся в міжнародній базі даних Index Copernicus Journals Master List  
(ICV 2015 : 50.60).

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.
При написанні статей слід враховувати Постанову № 7-05/1 від 

15.01.2003 Президії ВАК «Про підвищення вимог до професійних ви-
дань, внесених до переліку ВАК України». До друку приймаються статті, 
що відповідають вимогам ВАК та включають такі елементи: постанов-
ка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими і 
практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, що 
присвячено проблемі і на які спирається автор; виділення невирішених 
проблем, яким присвячена стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямку. 

Статті подаються за тематикою, яка відповідає концепції та назві на-
укової збірки.

Технічні вимоги до оформлення наукової статті:
	 загальний обсяг статті – до 20 сторінок. Обсяг основного тек-

сту статті має бути не менше 8 сторінок;
	 стандарти: бумага формату А4; орієнтація – книжкова; шрифт 

набору – Times New Roman; назва, текст статті, додатки – кегль 14 pt, 
міжрядковий інтервал – 1; відомості про автора, анотації, ключові сло-
ва, резюме, список літератури – кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1; 
поля: ліве – 20 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; сто-
рінки без нумерації. Абзац – 1,25 см. Стиль – Normal;
	 стаття набирається по всій ширині абзацу в один стовпчик;
	 заголовки таблиць та їх номери оформлюються з нового рядка, 

праворуч по тексту; назва самої таблиці наводиться в окремому рядку, 
по центру сторінки;



172

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

	 назва рисунку розміщується під ілюстрацією, по центру рядка 
із зазначенням його наскрізної нумерації всередині статті. Слово «Рису-
нок» і його номер відділяється від назви крапкою;
	 нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах 

статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках;
	 кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки та 

схеми не слід перевантажувати текстовими написами. Ілюстративні матері-
али мають бути якісними. Не допускається використання у тексті рисунків 
чи формул, що буди скановані; схеми та рисунки мають бути згруповані; 
	 формули мають бути набрані у редакторі MathType;
	 відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 

15.01.2003 р. №7-05/1, в статті необхідно жирним виділити наступні елементи: 
−	 Постановка проблеми у загальному вигляді.
−	 Аналіз останніх досліджень і публікацій.
−	 Постановка завдання.
−	 Виклад основного матеріалу дослідження.
−	 Висновки та пропозиції
Статті, що було оформлено з порушенням зазначених вимог, редакці-

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

243

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

	 нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах 
статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках;
	 кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки 

та  схеми не  слід  перевантажувати  текстовими написами.  Ілюстративні 
матеріали мають бути якісними. Не допускається використання у тексті 
рисунків чи формул, що буди скановані; схеми та рисунки мають бути 
згруповані; 
	 формули мають бути набрані у редакторі MathType;
	 відповідно  до  вимог  Постанови  Президії  ВАК  України  від 

15.01.2003 р. №7-05/1, в статті необхідно жирним виділити наступні еле-
менти: 

−	 Постановка проблеми у загальному вигляді.
−	 Аналіз досліджень і публікацій останніх років.
−	 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
−	 Постановка завдання.
−	 Виклад основного матеріалу дослідження.
−	 Висновки дослідження.
−	 Перспективи подальших розробок.
Статті, що було оформлено з порушенням зазначених вимог, редакці-

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

ISSN 2413-9998            Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31)         

 200 

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 
 



173

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 1 (38) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 17. Issue 1 (38)    ISSN 2413-9998

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



Наукове видання

РИНКОВА ЕКОНОМІКА:  
сучасна теорія і практика управління

Збірник наукових праць

ТОМ 17. Випуск 1 (38)

Головний редактор Е. А. Кузнєцов
Відповідальний секретар В. І. Борщ

Верстка О. Є. Мазур

Підп.до друку 02.07.2018. Формат 60×84/16. 
Ум.-друк. арк. 10,11. Тираж 300 пр.

Зам. № 1772.

Видавець і виготовлювач 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Свідоцтво cуб'єкта видавничої справи ДК № 4215 від 22.11.2011 р.
Україна, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12 

Тел.: (048) 723 28 39

Scientific Publication

MARKET ECONOMY:
Modern management theory and practice 

Collection of scientific works

Volume 17. Issue 1 (38)

Chief editor: E. A. Kuznietsov
Executive secretary V. I. Borshch 

Text layout: O. Ye. Mazur

Signed in Print  02.07.2018. Format 60´84/16. Conv. pr. Sheets 10,11. 
Circulation of  300 copies. Order № 1772. 

Publisher and editor
Odesa I. I. Mechnikov National University

Certificate of state registration of the print media DK № 4215 dated November, 22, 2011
Ukraine, 65082, Odesa, Elisavetyns’ka str. 12

Tel. (048) 723-28-39. E-mail: druk@onu.edu.ua


