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УДК 336.2 

Випирайленко К. В. 

студентка 5 курсу, 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 
 

РОЛЬ ПОДАТКУ НА МАЙНО ДЛЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ 
 

Державна політика України у сфері місцевого самоврядування в першу чергу 

спирається на інтереси жителів територіальних громад. Саме це передбачає проведення 

реформ, які являють собою передачу органам місцевого самоврядування значної кількості 

повноважень органів виконавчої влади. Для того, щоб цей процес мав ефект, органи 

місцевого самоврядування повинні мати такий обсяг ресурсів, який дозволить повноцінно 

виконувати покладені на них повноваження [1. c. 100].  

В Україні гостро постає проблема нестачі фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування, тому виявлення ресурсного потенціалу податку на майно є актуальним в 

умовах фінансової кризи. 

На даний момент, значну роль у формуванні ресурсів органів місцевого 

самоврядування відіграють податкові надходження, в першу чергу від місцевих податків і 

зборів. Вони встановлюються відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, 

визначених Податковим кодексом України. 

Згідно статті 10 Податкового кодексу, до місцевих податків належать: 

– податок на майно (поділяється на податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, транспортний податок та плату за землю); 

– єдиний податок. 

До місцевих зборів належать: 

– збір за місця для паркування транспортних засобів; 

– туристичний збір [4]. 

Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в 

частині транспортного податку та плати за землю). 

Місцеві ради в межах повноважень, визначених Податковим Кодексом, вирішують 

питання відповідно до вимог Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця 

для паркування транспортних засобів, туристичного збору [2]. 

На даний час податки на майно мають як суттєві переваги, так і недоліки над іншими 

податками. Серед переваг можна виділити те, що вони забезпечують місцеві бюджети 

стабільним джерелом надходжень, водночас – створюють для органів місцевого 

самоврядування підґрунтя для формування додаткових стимулів збільшувати привабливість 

своїх територій для проживання та ведення бізнесу та можуть нараховуватися та 

справлятися у спосіб, що майже унеможливлює корупцію та інші зловживання. В той же 

час серед недоліків, які не зменшують роль майнових податків, є як і будь-який фіксований 

податок, податок на майно підвищує ризик для платника, адже його доводиться сплачувати 

навіть у випадках неотримання доходів у податковий період [3, c. 39]. Тобто, це податки, які 

сплачуються юридичними і фізичними особами не залежно від того, чи проваджється ними 

господарська діяльність взагалі. 

СЕКЦІЯ 16 
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

SECTION 16 
LEGAL PROVISION OF STATE ADMINISTRATION AND 

LOCAL SELF-GOVERNMENT 
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Отже, можна стверджувати, що введення і подальший розвиток податку майно є 

значним позитивним кроком для розвитку місцевого самоврядування, певної 

децентралізації фінансування пріоритетних сфер окремих територій. Однак на сьогодні 

залишається декілька невирішених питань, які потребують уваги й практичного вирішення 

в найближчий час [4. 

Для посилення фіскальної ефективності чинного механізму справляння податку 

необхідно: 

1) сформувати Державний реєстр речових прав на нерухоме майно на основі 

відомостей, які надходять від органів державної реєстрації прав на нерухоме майно, органів, 

що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб та з баз даних БТІ для 

наявності повної інформації на більшість об’єктів нерухомості; 

2) запровадити базу оподаткування у формі оціночної вартості, визначеної суб’єктами 

оціночної діяльності за порівняльним методом оцінки, виходячи з ринкової вартості 

аналогічних об’єктів нерухомості; 

3) запровадити оподаткування будівель промисловості, зокрема виробничих корпусів, 

цехів, складських приміщень промислових підприємств з метою реалізації принципу 

соціальної справедливості, який полягає в установленні податків та зборів відповідно до 

платоспроможності платників податків; 

4) сформувати Державний реєстр речових прав на транспортні засоби [4]. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

На сучасному етапі розвитку економіка України нерозривно пов’язана з інтеграційними 

процесами в європейський економічний простір, який вимагає функціонування ефективної 

та прозорої системи оподаткування. 

Дослідження питання адміністрування податків і зборів в Україні є важливою 

проблемою для проведення ефективної економічної політики, яка дасть змогу закласти 

фундамент для інтеграції України в європейський простір та забезпечення умов фінансової 

стабільності та платоспроможності суб’єктів господарювання в цілому. 

Адміністрування (від англ. «administration») означає управління, організація, 

виконання, здійснення, нагляд (контроль); у широкому розумінні, це – організаційно-

розпорядча діяльність керівників і органів управління, що здійснюється шляхом наказів і 

розпоряджень [1, c. 30]. 

Під податковим адмініструванням слід розуміти сукупність норм та методів за 

допомогою яких  уповноважені органи держави виконують управлінську діяльність у 
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податковій сфері, спрямовану на контроль за дотриманням законодавства про податки 

та збори (обов’язкові платежі), за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю 

внесення у відповідні бюджети податків і зборів, а у випадках, передбачених 

законами України, – за повнотою та своєчасністю надходжень у відповідний 

бюджет обов’язкових платежів та притягнення до відповідальності порушників 

податкового законодавства. 

Кожний елемент системи адмініструванняс є складовою єдиного цілого. Разом з тим 

вони функціонують відносно самостійно. Ця обставина зумовлює необхідність постійного 

узгодження складових системи адміністрування. 

Податкове адміністрування є інструментом реалізації податкової політики. Тому 

його спрямованість відображає пріоритети, прийняті в ході її проведення. Водночас 

завдання податкового адміністрування дещо відмінні від цілей податкової політики в 

цілому [2, с. 48]. 

Податкове адміністрування в сучасній економічній літературі нерідко асоціюють 

з податковим менеджментом. В той же час, окремі автори, визначають податкове 

адміністрування, як систему науково обґрунтованих методичних дій щодо технічного 

регламентування та регулювання економічних відносин в оподаткуванні, тобто як 

форму прийняття управлінських рішень, систему методів, форм і прийомів 

регулювання економічних відносин в сфері оподаткування для реалізації податкової 

політики держави.  

Дії владних та управлінських структур стосовно податкового адміністрування 

спрямовані на розподіл наявних фінансових ресурсів в певних пропорціях між державним 

та приватним секторами економіки для реалізації урядом своїх функцій. Ці дії 

здійснюються на підставі наявного законодавства, що регламентує податкове 

адміністрування [3, c. 14 – 15]. 

Основним документом, який сьогодні регулює процес адміністрування податкових 

зобов  язань в Україні, є Податковий кодекс України. 

Важливим недоліком сучасного законодавства у сфері правового регулювання 

адміністрування податків та зборів, є часті внесення змін до Податкового Кодексу 

України. Це в основному пов’язано з тим, що його було прийнято не у досконалому 

вигляді і він потребував подальшого доопрацювання. І зараз знову йдеться про 

вдосконалення податкового законодавства, Кабміном на розгляд ВР України внесено 

знов таки низку пропозицій до Податкового кодексу України. В результаті, серед 

платників податків виникає плутанина щодо розуміння зазначеного нормативно-правового 

акту. Щодо працівників Державної фіскальної служби України, то дана ситуація 

призводить до того, що вони не можуть якісно організувати роботу та оптимально 

використовувати свій робочий час. 

Таким чином, головною проблемою системи адміністрування податків і зборів в 

Україні є те, що вона побудована на протистоянні держави і платників податків. Головним 

недоліком є те, що жодна із сторін податкових відносин не бажає поступатися своїми 

принципами та враховувати інтересів одне одного. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СУКУПНИХ АКТИВІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ 
БАНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ  

 

Системний аналіз перехідних процесів посідає вагоме значення в практиці дослідження 
складних систем та для економіки загалом. Методом динамічних характеристик найбільш 
практично і доцільно описувати найбільш складні системи управління зі значною кількістю 
параметрів впливу. 

Для дослідження були обрані наступні показники банківської системи України: Резерви 
за активними операціями банків; Готівкові кошти та банківські метали; Засоби в НБУ; Цінні 
папери; Видані кредити – сумарні щомісячні показники за всіма банками України за 2016 – 
2017 рр. – за офіційними даними Міністерства фінансів України [4]. 

Функція, яка являє собою відношення перетворення Лапласа вихідного сигналу 
лінійних динамічних об’єктів до перетворення вхідного сигналу при нульових початкових 
умовах, називається передатною функцією лінійних динамічних об’єктів. Зміст передатної 
функції, як слідує з визначення, полягає в тому, що вона являє собою деякий оператор, що 
перетворює зовнішній вплив на вході в реакцію системи на виході [1]. 

Сигнал h(t), який одержується на виході системи при подачі на його вхід 
одиничногострибка U(t), називається перехідною функцією системи [2]. 

Імпульсна перехідна функція (вагова функція, імпульсна характеристика) – вихідний 
сигнал динамічної системи як реакція на вхідний сигнал у вигляді дельта-функціїДірака [3]. 

Лінійні диференціальні рівняння першого, другого, а часом і більш високих порядків 
записують в стандартній (канонічній) формі, коли вихідна координата та її похідні 
знаходяться в лівій частині рівняння, вхідні змінні – в правій частині, а коефіцієнт при Х 
дорівнює одиниці [1]. 

Була виконана оцінка (системи) в стані динаміки шляхом побудови кривих розгону 
частотних характеристик (амплітудно-частотна, фазо-частотна та амплітудно-фазова 
характеристики). 

На першому етапі за допомогою кореляційного аналізу було з’ясовано пари найбільш 
пов’язаних один з одним показників.  

Список умовних скорочень: 
d – дохідність цінного папера до моменту відкликання або за період зберігання; 
w– номінальна (грошова) заробітна плата; 
Q – обсяг реального ВВП; 
y– реальний національний дохід (продукт) за цінним папером; 
s– очікуваний потік відсоткових виплат за цінним папером; 
P – поточна грошова вартість цінного паперу; 
АФЧХ – амплітудно-фазова частотна характеристика – зручне представлення 

частотного відгуку лінійної стаціонарної динамічної системи у вигляді графіка в 
комплексних координатах. На такому графіку частота виступає в якості параметра кривої, 
фаза і амплітуда системи на заданій частоті представляється кутом і довжиною радіус-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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вектора кожної точки характеристики. По суті такий графік об’єднує на одній площині 
амплітудно-частотну і фазо-частотну характеристики. 

Для взаємного дослідження показників Резерву за активними операціями банків та 
Цінні папери отримане диференційне рівняння, що описує динаміку перехідного процесу,  
має вигляд: 

            1,02xy
dt
dy

3,29
dt

td2,53
2

2
                 (1) 

Дійсна частина АФЧХ має наступний вигляд: 

      
15,76w6,40w

1,02
P 24 


      (2) 

Уявна частина АФЧХ має наступний вигляд: 

     
15,76w6,40w

3,36w2,58w
Q

24

2




      (3) 

Для взаємного дослідження показників Готівкові кошти та банківські метали та Цінні 
папери отримане диференційне рівняння, що описує динаміку перехідного процесу, має 
вигляд: 

            0,07xy
dt

dy
3,99

dt

td3,92
2

2

                 (4) 

Дійсна частина АФЧХ має наступний вигляд: 

             

18,08w15,37w

0,07
P

24 


      (5) 

Уявна частина АФЧХ має наступний вигляд: 

             
18,08w15,37w

0,28w0,27w
Q

24

2




      (6) 

Для взаємного дослідження показників Готівкові кошти та банківські метали та Резерви 
за активними операціями банків отримане диференційне рівняння, що описує динаміку 
перехідного процесу, має вигляд: 

        15,51xy
dt

dy
4,64

dt

td8,28
2

2

     (7) 

Дійсна частина АФЧХ має наступний вигляд: 

            
14,97w68,56w

15,51
P

24 


      (8) 

Уявна частина АФЧХ має наступний вигляд: 

            
14,97w68,56w

71,97w128,42w
Q

24

2




      (9) 

Надалі було створено LTI-об’єкт для активів та кредитно-інвестиційного портфелю 
сукупних показників українських банків за досліджуваний період в MatLab: 

та побудовано частотний годограф для показників сумарних активів українських 
комерційних банків (рис. 1)  із застосуванням паралельної системи управління. 

Як бачимо, на рис. 1 годограф Найквіста для показників сумарних активів українських 
банків пройшов повз, але не охопив точку -1:0, це вказує на стійкість системи при 
паралельному поєднанні показників. Усі показники, а саме резерви за активними 
операціями банків, готівкові кошти і банківські метали та цінні папери у будь-якій 
комбінації показують, що система українських банків при деяких змінах в економічному 
плані є стійкою до зовнішніх подразників і володіє самовирівнюванням, тобто при 

164,4 s^4 + 381,2 s^3 + 324,7 s^2 + 120,8 s + 16,6 

25,09 s^6 + 90,8 s^5 + 135,1 s^4 + 105,8 s^3 + 46,06 s^2 + 10,57 s + 1 

(10) 
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виникненні випадкових збурень, наприклад, зростанні ризику чи інфляції показники 
банківської системи України з часом будуть повертатися до своїх стабільних значень. 

 
Рис. 1. Частотний годограф Найквіста для показників сумарних активів українських банків 

із застосуванням паралельної системиуправління (в MatLab) 
 

Надалі було створено LTI-об’єкт для активів та кредитно-інвестиційного портфелю 
сукупних показників українських банків за досліджуваний період в MatLab: 

Так,побудовано частотний годограф для показників сумарних активів українських 
комерційних банків (рис. 2), із застосуванням послідовної системи управління. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.2. Частотний годограф Найквіста для показників сумарних активів українських банків із 
застосуванням послідовної системи управління (в MatLab) 

 

Як бачимо, на рис. 2 годограф Найквістадля показників сумарних активів українських 
банків пройшов повз, але не охопив точку -1:0,то така система також є стійкою при 
послідовному поєднанні наведених показників. За сумарними активами українських 
комерційних банків можна говорити, що стійкість банківської системи поглинає негативні 
зміни, якщо такі відбуваються, і має тенденцію до самовирівнювання, тобто при виникненні 
випадкових збурень, наприклад, зростанні ризику чи інфляції, показники сумарних активів 
з часом будуть повертатися до своїх стабільних значень. 

Отже, було виконано моделювання сукупних активів українських комерційних банків 
за допомогою системного аналізу перехідних процесів, отримано перехідні функції, 
передаточні функції, диференційні рівняння, імпульсні перехідні та амплітудо-фазо-
частотні характеристики (АФЧХ), та застосовано MatLab для годографів для визначення 
стійкості досліджуваної системи. 

Список літератури 
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1,107 

25,09 s^6 + 90,8 s^5 + 135,1 s^4 + 105,8 s^3 + 46,06 s^2 + 10,57 s + 1 

(11) 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, ЯК ОСНОВА 

СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Зміна умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї 

системи управління позначається не тільки на вдосконаленні її організації, але і на 

перерозподілі функцій управління по рівнях відповідальності і формах їх взаємодій. 

Йдеться перш за все про таку систему управління (принципах, функціях, методах, 

організаційній структурі), яка породжена об’єктивною необхідністю і закономірностями 

ринкової системи господарювання, пов’язаними із задоволеннями в першу 

чергуіндивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості працівників в найвищих 

кінцевих результатах. Все це вимагає від промислових підприємств адаптації до нових 

ринкових умов, подолання виникаючих суперечностей в економічному і науково-

технічному процесах.  

Один з основоположників науки управління Анрі Файоль розглядав підприємство як 

сукупність матеріального і соціального організмів. Але сам Файоль, розвиваючи науку 

управління, сприяв тому, щоб його соціальний організм розділився на дві складові: 

адміністративну (організація і управління) і людську (персонал). Тому зараз ми можемо 

говорити вже не про два, а про три «організми» підприємства, якими є матеріальна база, 

персонал і менеджмент, як діяльність по організації робіт і управлінню підприємством, 

включаючи також взаємовідносини між людьми на виробництві. 

Завданням менеджера є побудова такої структури, яка краще всього відповідала б цілям 

і завданням організації. Під організаційною структурою підприємства розуміється склад і 

взаємозв’язки виробничих підрозділів, що входять в нього. Мета організаційної структури 

полягає в тому, щоб забезпечити досягнення тих, що стоять перед організацією завдань. 

Проектування структури повинне базуватися на стратегічних цілях. Найбільш ефективною 

вважається та структура, яка найкращим чином дозволяє організації ефективно взаємодіяти 

із зовнішнім середовищем, продуктивно і доцільно розподіляти і направляти зусилля своїх 

співробітників і, таким чином, задовольняти потреби клієнтів і досягати своїх цілей з 

високою ефективністю [1]. 

Принцип створення системи управління підприємством полягає в тому, щоб, 

провести розподіл праці по вертикалі, яке здійснюється шляхом делегування 

лінійних повноважень зверху вниз по рівнях управління, сформованих при 
побудові структури підприємства. В результаті в структурі визначаються керівники 

всіх рівнів (суб’єкти управління) і підлеглі їм сфери контролю (об’єкти 

управління), створюється ієрархія рівнів управління і утворюється ланцюг 

команд. Окрім делегування лінійних повноважень зверху вниз, потрібно визначити 

штабні повноваження, обов’язки керівників по координації (стиковці) робіт 

підрозділів по горизонталі і забезпечити інтеграцію діяльності всіх підрозділів для 

досягнення загальної мети організації. У організаціях звичайно виділяють три рівні 

управління: 

– керівники низової ланки – технічний рівень (майстри – молодші начальники), які 

керують безпосередніми виконавцями робіт; 
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– керівники середньої ланки – керівники підрозділів; 

– керівники середньої ланки, взаємодіють на своєму рівні з постачальниками і 

споживачами і поставляють велику частину інформації вищому керівництву; 

– керівники вищої ланки, які розробляють стратегію, формулюють мету і 

політику, взаємодіють із зовнішнім середовищем, ухвалюють найважливіші рішення, 

відповідають за мотивацію персоналу, загальну організацію робіт і управління 

підприємством. 

В результаті, для забезпечення повноти і безперервності процесу управління 

на підприємстві, на нашу думку, необхідно передбачити виконання наступних 

управлінських функцій: взаємодію із зовнішнім середовищем, визначення стратегії і 

політики, організацію робіт, підбір, підготовку і мотивацію персоналу, планування і 

підготовку виробництва, управління виробництвом, контроль виробництва і якості 

продукції, інформаційне забезпечення, розробку заходів, ухвалення рішень, 

впровадження заходів. 

Зміст і методи робіт при виконанні перерахованих вище функцій в процесі управління 

підприємством визначаються для кожної функції окремо. При цьому необхідно 

застосовувати методи і підходи до управління, накопичені практикою менеджменту і що 

відповідають змісту і характеру реалізованих функцій [4]. 

На основі процесного підходу можна побудувати модель управління підприємством і 

показати на ній процес управління як безперервну серію взаємозв’язаних управлінських 

функцій (рис. 1) [5]. 

Відповідно до представленої моделі процес управління починається з взаємодії 

із зовнішнім середовищем. Виходячи з вимог замовників і ринків збуту, 

підприємство визначає об’єми постачань, терміни, ціну і якість своєї продукції і 

вимоги до постачальників матеріалів і комплектуючих елементів. Аналіз 

підприємства ухвалює стратегічні рішення, тобто визначає довгострокові цілі, 

розробляє стратегію і політику. Потім проводяться заходи щодо організації робіт, 

підбору, підготовки і мотивації персоналу. Виходячи із стратегії і політики, з урахуванням 

вимог ринку і замовників, здійснюється планування виробництва. Далі проводиться 

підготовка виробництва, здійснюється безпосереднє управління виробництвом і 

проводиться контроль виробництва і якості продукції. Одержана за наслідками контролю 

інформація аналізується і порівнюється з інформацією про науково-технічний прогрес 

(НТП), а також з інформацією з ринків збуту, від замовників і конкурентів. За наслідками 

порівняльного аналізу розробляються заходи і ухвалюються необхідні рішення 

керівництвом підприємства. 

Після цього здійснюється впровадження заходів для реалізації ухвалених 

рішень. Як правило, оперативні рішення, що приймаються керівництвом, прямують 

на усунення і попередження відхилень від технології і необхідних характеристик 

продукції при управлінні виробництвом, а також на поліпшення продукції і 

виробничого процесу. Але окрім цього заходи, що вживаються, можуть бути направлені на 

коректування раніше прийнятих оперативних планів, а також на сферу відповідальності 

вищого керівництва, наприклад, на зміну організації робіт, на підвищення кваліфікації і 

мотивації персоналу, а також на вибір більш кваліфікованих постачальників матеріалів і 

комплектуючих виробів. 

Після завершення процесу виробництва продукція поставляється замовнику або на 

ринки збуту, і постачальник одержує від них реакцію на поставлену продукцію (зворотний 

зв’язок). Таким чином, цикл управління закінчується виконанням тієї ж функції, з якою він і 

починався – взаємодією із зовнішнім середовищем. 
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Зовнішнє середовище підприємства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Модель управління підприємством 
Джерело: [5] 

 

Таким чином, за допомогою запропонованої моделі, можна найбільш повно оцінити всі 
елементи системи управління підприємством. Аналіз та врахування кожного чинника з цієї 
моделі надасть підприємству потенційну можливість стабільного розвитку. А саме, 
виходячи з вимог замовників і ринків збуту, підприємство визначає об’єми постачань, 
терміни, ціну і якість своєї продукції і вимоги до постачальників матеріалів і 
комплектуючих елементів. Аналіз підприємства ухвалює стратегічні рішення, тобто 
визначає довгострокові цілі, розробляє стратегію і політику. 
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LEADERSHIP SKILLS AS THE MAIN FACTORS OF A SUCCESSFUL MANAGER 
 

Nowadays, the leadership skills of a manager are quite popular in the modern world of 

business and high technology. Possessing leadership skills, a manager of any level has the 

opportunity not only to get a well-paid job, but also to take the place of a middle or top manager. 

There are people who by nature have leadership qualities and they do not need to spend many 

efforts, time and energy to develop these skills, but mostly such people are rarely met. Basically, it 

is possible to develop leadership and professional skills clearly understanding that this is a long 

and patient work primarily on self-improvement, which will take a lot of time and efforts [1]. 

Skills of a successful leader should be considered in the following areas: personal, 

managerial-organizational, and psychological-social skills. In my opinion, among the main 

leadership skills of a personal nature, it is advisable to single out self-confidence, energy, 

knowledge of one’s feelings and emotions and developed sense of empathy, risk taking, high 

moral standards and principles, creativity and charisma. 

Self-confidence helps the leader to risk reasonably in situations where he or she feels 

confident and where his or her level of self-esteem does not go beyond the boundaries of egoism. 

This is quality that enables manager to be bold and decisive, while expanding the limits of his or 

her capabilities and gaining life experience. This confident leader can lead people [1]. 

The leader must have an active lifestyle, be in the center of events and be aware of the latest 

news. This energy allows the leader to adequately navigate in situations and quickly respond to 

different issues. Successful leader clearly knows what he or she wants, knows how to listen to 

himself or herself and his or her feelings, which helps him or her orient in life and understand 

other people, where empathy must be well developed – the ability to empathize and understand 

other people’s feelings, to provide with support and assistance in difficult situations [2]. 

Each leader risks every day in making decisions, weighing the pros and cons in any situation 

that he or she faces. Moreover, the ability to take risks gives him or her the opportunity to adapt 

quickly, not afraid to change his or her life position and not to lose opportunities. A leader must be 

an example for the rest, a carrier of norms and rules that others adopt and thus follow the leader. A 

leader is a fair, honest, decent and reliable person in his thoughts and actions. In other words, 

leader is an innovator of ideas who, realizing that he or she is in a constantly changing world, feels 

when changes are needed and how to implement these changes in practice in the best way. An 

extraordinary mind, out-of-the-box thinking - all these skills determine the leader as such, who is 

remembered and who wants to be equal [2]. 

Managerial and organizational skills can be considered as follows: the ability to create team 

and lead it, the ability to delegate authority and knowledge of the prospects for further 

development. For example, to create an effective team, where each has a separate set of skills and 

knowledge, and created together to achieve one common goal - the quality of a successful leader. 

To be the center of the team, its heart and soul are skills of a leader who can lead the team, 

defining the common goal and the direction of movement of his associates to achieve their aims 

and objectives. The ability to delegate authority determines a successful leader who clearly 

understands what tasks subordinates can accomplish in order to achieve the defined result. A 

successful leader knows in which direction his team is moving and what goals it wants to achieve. 

Strategic thinking in the long-terms defines manager as a successful leader. 
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Among the psychological and social skills, it makes sense to highlight the following: the 

ability to influence people, sociability, openness, the ability to defend team, the ability to open 

perspectives for subordinates. The ability to influence people is necessary for successful 

negotiations, upholding own point of view, the ability to convince others in his or her rightness 

[3]. Communicability, for example, is a very important skill for leader, which helps him or her to 

establish contacts with employees and partners, with suppliers and other stakeholders. Sociability 

determines success in general. The leader is open to new ideas, thoughts, new opportunities, easy 

to get in touch with and has skills to active listening. The ability to defend team is of great 

importance for a successful manager, when the subordinates feel and know that the manager 

always defends the interests of team, protect them in difficult situations and inspire new 

achievements. The ability to open perspectives for his or her subordinates is manifested in the fact 

that leader helps subordinates to discover their potential, gain additional knowledge to accomplish 

their tasks, open prospects for development and further advancement in the service, while forming 

self-confidence [3]. 

In conclusion, it should be said that a leader performs many social roles requires specific 

knowledge and skills. Among the problems that are within the competence of the leader, the main 

ones are the approval and development of a certain type of organizational culture; building 

effective communication in the organization; building coalitions and developing partnerships; 

timely response to the dynamics of the external environment and change management. 

Thus, it can be said that being a leader is a daily hard work, primarily on yourself and on your 

set of personal skills, a work that motivates and inspires new achievements and accomplishments 

of both the leader and those who are ready to follow him or her. 
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Якщо організація розраховує вижити під час кардинальних змін і бурхливих подій, то 

їй необхідно пристосувати свою діяльність до змін і конфліктів у навколишнім середовищі. 

А для цього необхідно прогнозувати конфлікти, формуючи корпоративну культуру в 

організації. 

Конфлікти повинні бути в полі зору будь-якого керівника, тому що 50 % конфліктів 

мають мало відношення до проблем і протиріч, але саме вони збільшують, «навантажують» 

і протидіють позитивному вирішенню протиріч і вирішенню проблем [1].  

Саме конфлікти дозволяють перевірити на міцність управлінську команду і принципи 

корпоративної культури в організації, цінності колективу і керівника, показують «щире 

https://aboutleaders.com/author/heatherneves/
https://aboutleaders.com/author/heatherneves/
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обличчя» кожної людини чи соціальної групи. Стратегічно виграє та організація, де до 
конфліктів відносяться спокійно і професійно. Більш того, якщо організація, реалізує 

інноваційні програми, то управлінський персонал, у першу чергу, повинний бути навчений 
технологіям управління і вирішення конфліктів.  

Загальною формою прояву конфліктів можна вважати дезорганізацію даної цільової 

групи. При дезорганізація групові норми, шаблони колективних дій тією чи іншою мірою 
приходять у невідповідність з новими потребами. Актуалізується проблема взаємин 

поколінь у колективі й оцінки досвіду старших співробітників. Відбувається зміна 
неформальних лідерів, а в критичній ситуації – і формальних носіїв вищої для організації 

адміністративної влади. Типовим конфліктом, пов’язаним з необхідними змінами є 
конфлікт між консерваторами і новаторами. Він закономірний, тому що нове ініціюється 
завжди окремими членами організації, будь то лідер чи рядовий.  

Способи управління конфліктною ситуацією можна розділити на дві категорій: 
структурні і міжособистісні. Керівникам не слід вважати причиною конфліктних ситуацій 

просте розходження в характерах. 
Конфлікт означає незгоду сторін, при якому одна сторона намагається домогтися 

прийняття своїх поглядів і перешкодити іншій стороні зробити те ж саме. Потрібно 

управляти розвитком і розв’язанням конфліктів, належним чином діагностуючи динаміку 
розвитку конфлікту і виробляючи стратегію дій у конфліктній взаємодії [3].  

Потенційні причини конфлікту - спільно використовувані ресурси, взаємозалежність 
завдань, розходження з метою, розходження в сприйняттях і цінностях, розходження в стилі 

поводження і біографіях людей, а також погана комунікація. Дотримання певних 
рекомендацій допоможе конфліктуючим сторонам запобігти конфліктні ситуації, а якщо 
вони відбулися, то знайти оптимальний вихід з конфлікту.  
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РЕПУТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 

В умовах розвитку постіндустріального суспільства, яке характеризується процесами 
глобалізації, інтеграції та інтернаціоналізації конкурентної боротьби,  випереджаючим 

зростанням виробництва і споживання послуг, перенасиченням ринків, зміною структури 
зайнятості, суцільною інформатизацією та проникненням інтернет-технологій у всі сфери 

суспільного життя найважливішим фактором конкурентоздатності і сталого довготривалого 
розвитку,  ключовим нематеріальним активом для всіх економічних суб’єктів виступає 

фактор ділової репутації.  
Як зазначають експерти, ділова репутація створює додаткову психоемоційну цінність 

продуктам і послугам та забезпечує їм клієнтську лояльність, зменшує вплив фактору 

ризику в продажах та підвищує  довіру до реклами і бренду організації, збільшує рівень 
професійної компетентності та мотивації персоналу, укріплює авторитет у професійному 

середовищі та соціальний статус, посилює інвестиційну привабливість та стійкість 
організацій в періоди криз. Ділова репутація – це «сприйнята іншими репрезентація 
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минулого цієї компанії і перспектив на майбутнє, яка описує привабливість компанії для її 
основних оцінювачів (стейкхолдерів) в порівнянні з конкурентами цієї компанії» [4]. 

В таких умовах управління процесом формування, підтримки та захисту ділової 

репутації стає стратегічною конкурентною перевагою сучасних організації. Такі концепти 

як «репутація», «імідж», «бренд» «соціальна відповідальність», «goodwill», «репутаційний 

капітал», «репутаційний ризик» та ін. поступово переходять з предметних областей суто 

іміджелогії та PR та формують понятійний апарат нової сфери соціального управління, 

нового напрямку наукових досліджень та практичної управлінської діяльності – 

репутаційного менеджменту.  

Слід відмітити, що кількість публікацій з проблематики репутаційного менеджменту в 

світі та в Україні стрімко збільшується. В них визначається, що стратегічною метою 

репутаційного менеджменту є формування, підтримка і коректування позитивної репутації 

організації та створення репутаційного комунікаційного поля, що сприяють встановленню 

довгострокових і довірчих взаємин з основними групами стейкхолдерів організації. З точки 

зору тактики, репутаційний менеджмент передбачає конвергенцію певних управлінських, 
маркетингових, соціальних, комунікаційних та комунікативних технологій. За 

твердженнями експертів, правильно організований репутаційний менеджмент може 

збільшити вартість господарської організації на 40 % [1; 2; 3]. 

Проведені дослідження показали, що питання стосовно управління репутацією, 

надзвичайними і критично важливими стають перед господарськими одиницями, які 

функціонують у різних галузях сфери професійних послуг – сервісними організаціями. Під 

сервісними організаціями розуміються підприємства, установи, підрозділи або навіть 

фізичні особи, що  формують сервісні системи, функціонування яких передбачає 

виробництво і реалізацію клієнтам комплексу послуг. Послуга при цьому розглядається як 

процес, що спрямований на створення цінностей, які задовольняють потреби клієнта і не 

пов’язані безпосередньо з виробництвом матеріального продукту. 

Специфічні змінні характеристики послуг, такі як різна ступень нематеріальності 

послуги, людський фактор і непостійність якості,  недовговічність послуги, нероздільність її 

виробництва і споживання, варіативність в стандартизації та кастомізації послуг, різні 

формати обслуговування, форми  і місце контакту з клієнтом, а також швидкі темпи 

впровадження інноваційних технологій просування, реалізації та споживання послуг в 

мережі Інтернет створюють для різних сервісних організацій унікальне комунікаційне поле 

для репутаційного менеджменту, в якому формуються і спрямовуються стейкхолдерам 

необхідні інформаційні потоки.  

Отже, система репутаційного менеджменту сервісних організацій, на наш погляд, 

повинна будуватись на ситуаційному підході, особливих принципах і пріоритетах у виборі 

методів і інструментів управління, включати власний набір репутаційних параметрів, 

професійних компетенцій та репутаційних технологій, відмінне коло стейхолдерів, 

специфічні методи моніторингу та репутаційного аудиту, інші елементи.  

Так, наприклад, можна виділити наступні репутаційні характеристики, які дають 

можливість сформувати оціночну думку зацікавлених груп (стейкхолдерів) сервісної 

організації : емоційна атрактивність та довіра до бренду; параметри технічної та 

функціональної якості сервісного продукту; особистість і авторитет керівника організації, 

корпоративне управління, професіоналізм і креативність менеджменту; поведінка 

контактного персоналу, командний дух і соціальні гарантії; соціальна та екологічна 

відповідальність, дотримання морально-етичних норм і принципів, прийнятих у 

представників  культурних цивілізацій, суспільств, громад або субкультурах на які націлені 

сервісні продукти організації; прогресивні технології, інновації, ринкові на фінансові 

досягнення; взаємовідносини з діловими партнерами по всіх напрямках логістичного 

ланцюга,  оцінка в ЗМІ, відношення місцевої громадськості, лідерів громадської думки та 
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суб’єктів публічного адміністрування; досвід використання технології «Mystery shopping» 

та участь у професійних об’єднаннях; подієва активність, інформаційна активність в 

середовищі інтернет, зокрема в різних соціальних мережах, відеохостингах, спеціалізованих 

сайтах і порталах, блогах, форумах; портрет типових та постійних клієнтів сервісної 

організації.  

Науковцям-дослідникам і фахівцям-практикам сервісної діяльності важливо також 

розуміти, шо управління репутацією сервісних організацій повинно базуватись на етичних 

принципах, згідно яких чеснотами є щире ставлення і довіра до клієнта, правдивість і 

об’єктивність розповсюджуваної про організацію інформації і передбачати повну відмову 

від застосування маніпулятивних технологій. Отже становлення і розвиток репутаційного 

менеджменту як науки і професійної діяльності є надзвичайно важливим напрямком 

підвищення конкурентоздатності і професіоналізму менеджменту вітчизняних сервісних 

організацій.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 
 

Стрижнем внутрішнього середовища підприємства є людські ресурси. Якщо донедавна 
конкурентна боротьба підприємств була зосереджена у сфері технічного прогресу, 
удосконалення технологій, організаційних структур, маркетингу, то нині до найважливіших 
чинників економічного успіху відносять ефективне управління людськими ресурсами. 
Передусім персонал відрізняє підприємство від його конкурентів. 

Адже успіх підприємства залежить від того, хто і як виробляє продукцію, від 
сформованого у працівників ставлення до праці, до своєї організації [1, с. 114]. 

Ефективність – це оціночний критерій діяльності колективу працівників у будь-якій 
сфері, включаючи управління. Тому забезпечення високої ефективності управління є 
складовою частиною загальної проблеми підвищення економічної ефективності 
сільськогосподарського виробництва. Визначають її на основі загальних методологічних 
принципів, прийнятих в економіці [2, с. 159]. 

Існують різні підходи до визначення ефективності управління: 
– розраховують синтетичні показники ефективності управління (коефіцієнт 

оперативності, надійності тощо); 
– фактичні дані порівнюють з нормативними, плановими або з показниками за 

попередні роки (нормативи чисельності апарату управління, продуктивність, економічність 
управління тощо); 

– застосовують якісну оцінку ефективності за допомогою експертів; 
– застосовують емпіричні формули для розрахунку показників, що характеризують 

ефективність управління. 
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Залежно від характеру розроблених заходів об’єктом оцінювання управління можуть 
бути: управління в цілому, його структура, рівень використання ефективного управління 
кожного структурного підрозділу. 

Для оцінки ефективності управління використовують трудові, вартісні, інформаційні, 
технічні (технологічні) показники. Найбільш загальні із них – оперативність роботи апарату 
управління, надійність і оптимальність систем управління. 

Надійність системи управління виявляється у безпосередньому її функціонуванні, яке 
забезпечує досягнення цілей виробництва. Показники надійності системи такі: 
безвідмовність (безперервне збереженні працездатності), готовність (ефективне збереження 
працездатності), відновлюваність (швидке усунення збоїв у роботі і відтворення здатності 
функціонувати у заданому режимі) [3, с. 39]. 

На практиці висока надійність управлінської системи підприємництва (об’єднання) 
забезпечується при науково обґрунтованій структурі управління та інформаційної системи, 
раціональній технології процесів управління, правильному підборі і розстановці кадрів, 
ефективному стилі управління тощо. Оптимальність системи управління характеризується 
рівнем застосування сучасних економіко-математичних методів для розробки 
управлінських рішень, обґрунтованістю співвідношення централізації і децентралізації 
управління, керованістю підприємства та ін. Керованість підприємства або структурного 
підрозділу показує рівень забезпечення заданої організаційної стійкості підприємства (цеху, 
бригади) і своєчасність проведення його з одного кількісного (якісного) стану в іншій, що 
відповідає поставленій меті. 

На практиці для оцінки ефективності системи управління найчастіше використовують 
три групи показників: 

1) загальні результативні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства –
 валова продукція в динаміці, вихід валової продукції на одного середньорічного 
працівника, фондовіддача, прибуток на одного працівника, рентабельність виробництва 
тощо; 

2) показники продуктивності управлінської праці – виробництво валової продукції на 
одного управлінського працівника або на 1 людино-день, затрачений в управлінні, вихід 
валової продукції на 1 грн. витрат на управління, сума прибутку на 1 людино-день, 
затрачений в управлінні, тощо; 

3) показники економічності апарату управління – питома вага трудових ресурсів 
управління в загальній чисельності працюючих і загальному фонді оплаті праці, питома 
вага витрат на управління в собівартості продукції тощо [4, с. 27]. 

Для визначення ефективності роботи кожного структурного підрозділу використовують 
дані про виконання конкретних завдань і рівень досягнення поставлених перед ними 
цілей [4, с. 29]. 

Практичним результатом удосконалення системи управління може бути зниження 
витрат на управління, яке досягається за рахунок скорочення чисельності працівників 
апарату управління і підвищення продуктивності праці. Проте не будь-яке вдосконалення 
управління призводить до зниження питомих витрат на управління. 

Оскільки управління є складовою виробничо-фінансової діяльності підприємств, то 
свідченням підвищення його ефективності може бути зростання економічних показників 
господарювання при незмінних або навіть дещо зростаючих витратах на управління. 

Оцінюючи ефективність заходів удосконалення організації управління виробництвом, 
слід врахувати, що фактичний ефект від такого удосконалення значно виший суми економії 
витрат на управління. Удосконалення системи управління не тільки призводить до 
підвищення продуктивності праці управлінського персоналу, а й сприяє кращій організації і 
підвищенню результативності праці всіх працівників підприємства, зростанню виробітку, 
скороченню простоїв людей, техніки тощо [4, с. 27]. 

Крім того, підвищується загальна культура виробництва і управління, зміцнюється 
дисципліна праці, поліпшуються умови, за яких людина в повній мірі може розвивати свої 
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здібності. Для визначення ефективності удосконалення управління використовують і такі 
показники: 

1) порівняння витрат на раціоналізацію з результатами діяльності об’єкта управління; 
2) співвідношення витрат на удосконалення управління і на сам процес управління; 
3) динаміку витрат на управління порівняно із загальними витратами виробництва. 
Ефективність виявляється через результативність праці, яка може вимірюватись 

ступенем досягнення цілей, завдань і виробничими витратами. Складовою частиною цих 
витрат є витрати на управління. Проте ефективність управління, що визначається через 
результати праці та витрати на управління, не дає змоги повною мірою оцінити різні 
аспекти функціонування систем управління. Результативність господарської діяльності 
кооперативних підприємств і організацій відображає передусім економічний аспект 
управління, тобто якою мірою система управління забезпечує підвищення результатів 
роботи. Крім того, має певний інтерес визначення соціального ефекту управління, тобто 
створення оптимальних умов для розвитку колективу. Соціальна ефективність управління 
має охоплювати і питання оцінки впливу управління на вирішення соціальних завдань [5, 
с. 263]. 

Оцінка ефективності окремих програм використання трудових ресурсів у сільському 
господарстві базується на тому, що чим впевнено підприємство почуває себе у досягненні 
своїх цілей, тим краще буде виконувати задачі. Основна ціль управління розвитком 
трудових ресурсів: формування висококваліфікованого, відповідального за доручену справу 
трудових ресурсів з сучасним економічним мисленням та розвитком почуття професійної 
гідності; забезпечення соціальної ефективності колективу. При оцінці ефективності 
використання трудових ресурсів у сільському господарстві потрібно враховувати 
можливість інтегральних ефектів, коли остаточний результат діяльності вищий ніж проста 
сума окремих результатів. Ефективність використання трудових ресурсів у сільському 
господарстві можна оцінити за такими показниками: 

– результативність праці; 
– дотримання законодавства; 
– задоволеність працею, наявність прогулів та скарг; 
– плинність кадрів; 
– наявність трудових конфліктів; 
– частота виробничого травматизму [6, с. 25]. 
При оцінці економічної ефективності використання трудових ресурсів у сільському 

господарстві використовується показник ефекту від діяльності. Розвиток трудового 
потенціалу колективу підприємства служить передумовою одержання додаткового 
результату від використаної діяльності. Цей додатковий результат і є джерелом ефекту, що 
може приймати різну форму й оцінюватися різними показниками.  

Так, ефект може знайти своє вираження у вигляді: збільшення випуску продукції 
внаслідок росту продуктивності праці; задоволеності працею (тут ефект може проявитися в 
підвищенні продуктивності праці, зменшенні збитку від плинності кадрів у зв’язку зі 
стабілізацією колективу); відносної економії засобів при скороченні термінів навчання 
завдяки підбору професійно орієнтованих працівників (ефект виражається економією 
засобів, необхідних для досягнення визначеного стану трудового потенціалу). 

Виявити та проаналізувати ефективність використання трудових ресурсів у сільському 
господарстві можна через ефективність обраної кадрової політики, підготовки і 
перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації, через ефективність робіт, спрямованих на 
скорочення термінів адаптації і тощо [7, с. 7]. 

Отже, використання трудових ресурсів у сільському господарстві ефективне настільки, 
наскільки успішно співробітники організації використовують свій потенціал для реалізації 
поставлених перед нею цілей; тобто наскільки успішно досягаються ці цілі. 
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ З УРАХУВАННЯМ 
УПРАВЛІНСЬКИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ 

 

Активні зміни в економічній і політичній системах нашої країни надають широкі 
можливості, але й водночас становлять серйозні загрози для кожної особистості, її сталості 
існування. І саме ці кардинальні зміни в економіці України вимагають всебічного аналізу 
господарського механізму управління, зокрема персоналом. Це пов’язано зі зростанням ролі 
персоналу організації в умовах становлення ринкових відносин. Потрібні нові методи і 
форми регулювання трудового потенціалу, адекватні сучасному етапу економічного 
розвитку і використанню робочої сили, складному процесу формування дійового механізму 
стимулювання підвищення продуктивності праці та економії робочої сили. Менеджмент 
персоналу в такій ситуації набуває особливого значення, оскільки дає змогу реалізувати та 
узагальнити цілий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх умов, урахування фактору 
особистості в побудові стратегії управління персоналом організації. 

Стратегія управління персоналом – це специфічний набір основних принципів, правил і 
цілей роботи з персоналом, конкретизованих з урахуванням типів організаційної стратегії, 
організаційного і кадрового потенціалу, а також типу кадрової політики [1, с. 141]. 

Під стратегією управління персоналом розуміють стратегічний (розрахований на 
довгострокову перспективу) план перманентного розвитку людського капіталу як основної 
конкурентної переваги організації. 

Стратегія управління персоналом може передбачати істотні кількісні та якісні зміни в 
структурі персоналу: збільшення або скорочення чисельності; зміни в професійно-
кваліфікаційній структурі працівників; зміни в обсягах і структурі інвестицій в людські 
ресурси тощо [2, с. 99]. 

Класифікація видів стратегії управління персоналом організації: 
1. В залежності від об’єкта: 
– децентралізована; 
– централізована. 
2. За способом реагування на зміни середовища: 
– внутрішня; 
– зовнішня. 
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3. З точки зору вибору стратегії: 
– інноваційна; 
– орієнтована на поліпшення якості; 
– стратегія скорочення витрат виробництва. 
4. В залежності від типу загальної стратегії організації: 
– відповідна стратегії підприємництва; 
– відповідна стратегії динамічного зростання; 
– відповідна стратегії прибутковості; 
– відповідна стратегії ліквідації; 
– відповідна стратегії різкої зміни курсу [3, с. 116 – 117]. 
Стратегія управління персоналом може бути як підпорядкованої по відношенню до 

стратегії організації в цілому, так і поєднана з нею, що представляє єдине ціле. Але і в тому, 
і в іншому випадку стратегія управління персоналом орієнтується на конкретний тип 
корпоративної або ділової стратегії. Кожному варіанту стратегії організації відповідає свій 
варіант стратегії управління персоналом [4]. 

Загальна стратегія організації втілює в собі сукупність функціонування стратегій, серед 
яких провідне місце належить стратегії управління найціннішими ресурсами – людськими. 
Головне призначення останньої задовольнити кадрову потребу організації для досягнення її 
стратегічних цілей. Під кадровою потребою у даному контексті слід розуміти кількісний та 
якісний склад персоналу, тип його трудової поведінки, визначений відповідно до стратегії 
розвитку організації [5, с. 135]. 

Основні проблеми досягнень балансу концентруються на відповідностях між 
зовнішніми (управлінськими) та внутрішніми (психологічними) аспектами (табл. 1). 

Таблиця 1 
Зіставлення та поєднання управлінських і психологічних аспектів 

 Управлінські заходи Психологічні заходи 

Значення 

Стратегії управління персоналом 

відповідають загальним стратегіям, етапам 

розвитків, враховують організаційну динаміку 

і відображають особливості організації. 

Вироблення цілісності, узгодженості, сукупного, 

взаємопов’язаного напрямку політики 

управління персоналом організацій. 

Причини 

проблем при 

розробці 

– різний рівень створення стратегії і різний 

організаційний стиль ускладнюють 

вироблення цілісного поєднання  стратегії 

управління персоналом з загальною 

стратегію; 

– розробка та реалізація стратегії управління 

персоналом – трудомісткий процес, на який 

впливає велика кількість чинників. При 

досягненні відповідності стратегій, нерідко не 

враховуються такі чинники: влада, внутрішні 

політики, традиції і організаційна культура; 

– зовнішнє середовище дуже сильно впливає 

на стратегію управління персоналом. 

– надмірні складності в організаціях, 

ускладнюють досягнення цілісності, при 

конкретних діях і планах в сфері персоналу; 

– керівник організацій в своїх бажаннях досягти 

швидких готових рішень в основному 

використовують окрему інновацію, при 

використанні її ізолюючи від «доповнюючих» дії 

в сфері персоналу; 

– при розробці окремих заходів виникає тиск з 

боку адміністративного чи фінансового чинника; 

– в житті проблема може зустрітися байдужістю 

або некомпетентністю лінійного керівника, і 

підозрілими і навіть ворожими відносинами 

співробітників до нової ініціативи. 

Поєднання 

заходів 

Відповідність буде досягнуто, при розробки комплексу взаємопов’язаних напрямків політики 

управління персоналом, які сприяють реалізації стратегії відповідностей людських ресурсів з 

організаційними потребами, підвищення ефективних і якісних досягнень конкурентних переваг. 

Джерело [6] 

 
Відповідності, що відображають зв’язку у загальних стратегій організацій і стратегій 

управління персоналом, називаються «вертикальною інтеграцією». 
Якщо взяти до уваги перераховані в табл. 1 проблеми, щоб оцінити ступінь 

відповідностей, або інтеграцій стратегії потрібно застосовувати модель Ж. Уокера. 
Він говорить про існування трьох типів процесу при розробках і реалізації стратегій: 

інтегровані процеси, процеси відповідностей, ізольовані процеси. 
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На основі його моделі автором статті запропоновано розглянути моделі формування 
стратегій управління персоналом організацій, а також їх цілі: 

– модель управління формуванням високого ступеня прихильності. Ціль – створення 
прихильності персоналу організації; 

– модель управління формуванням високого ступеня ефективності;. Ціль – ефективна 
робота організацію при використанні людські ресурси в напрямку продуктивності, якості, 
рівня обслуговування споживача, прибутку, створення підвищених цінностей для 
акціонера; 

– модель максимального залучення. Ціль – створення і підтримання клімату, коли між 
керівником і працівником йде певна розмова, при якій відбувається уточнення очікувань і 
обмін інформацією по місії, цінностям і цілям організацій. 

Обираючи модель, вона залежить від певних чинників, це загальні стратегії, наявний 
ресурс і зовнішні оточення організацій. 

Слід врахувати, що єдиного, придатного на всі випадки життя методу розробки 
стратегії управління персоналом не існує. 

Матеріали здійсненого дослідження дозволяють згрупувати три методи розробки 
стратегії управління персоналом (табл. 2). 

Таблиця 2 
Методи розробки стратегії управління персоналом 

Універсалістські підходи Ситуаційні підходи Конфігураційні методи 

Універсалістських підходи або 
методи «найкращих практик» 
ґрунтуються на твердженнях, що 
існують «системи найкращих 
практик» управління персоналом, а 
так само те, що її реалізації 
підвищить ефективність діяльності 
організацій в цілому. 
Само собою, цей спосіб піддався 
найбільш сильній критиці. 
Звичайно не існує єдиних методів 
розробки стратегій і політик 
управління персоналом. У 
практичному житті - все залежить 
від конкретних ситуацій і специфік 
організацій. 

Ситуаційні підходи або методи 
«найкращих відповідників» 
передбачають те, що організації 
аналізують практики (успішні і 
невдалі) роботи з колективами з 
сусідніх організацій і приймають 
рішення відповідностей ключового 
моменту і отриманого уроку, 
ступеня застосовності результатів 
для задоволення конкретних 
стратегічних вимог. 
Вихідними точками в даних 
випадках є аналіз потреб організації 
відповідно до її організаційної 
культури, структур, технологій і 
процесу. Збір і «міксування» різних 
прикладів «найкращих практик» для 
вироблення способів задоволення 
виявленої організаційної потреби. 

Конфігураційні методи або 
«зв’язування» припускають те, що 
успіхи стратегій управління 
персоналом будуються на 
комбінуванні зовнішніх 
(вертикальних) і внутрішніх 
(горизонтальних) відповідностей. 
Впровадивши «зв’язки» для 
практичної дії в сфері управління 
персоналом в діяльності організацій 
прямим чином впливає на 
підвищення її ефективності, але при 
цьому повинен бути одночасно 
досягнутий високий рівнь 
відповідностей таких «зв’язок» із 
загальною стратегією організацій. 
Основною проблемою цього методу 
є визначення найкращого методу 
«зв’язувань» різних практик в єдине 
ціле. 

 
Вироблення стратегій управління персоналом це досить складне завдання, і окремими 

особами її точно не вирішити. В першу чергу це відкрито сформульована стратегія. Це 
повинно стати спільною справою, а не тільки керівників організацій, а так само і всіх 
співробітників, щоб стати реальною і ефективною. Тому важливі експерти з будь-якого 
підрозділу організацій. При розробці стратегії управління персоналом повинно брати участь 
велика кількість компетентних осіб, це пояснюється ще й тим, що досягнуте за результатом 
одноголосне розуміння вихідної ситуації і напрямків дій має бути прийнято і широко 
підтримуватися працівниками організації. 

У заключенні хотілося б відзначити, що розробка і реалізація стратегії - це еволюційний 
процес. Стратегія управління персоналом може бути відкоригована в рамках стратегії 
компанії з урахуванням факторів зовнішнього середовища та її безпосереднього оточення. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 
 

Динамічний розвиток світової економіки супроводжується низкою суттєвих 
структурних зрушень. Транспорт забезпечує розвиток міжнародних економічних відносин, 
сприяючи здійснення взаємовигідного обміну між різними країнами. Транспорт 
представляє найбільшу галузь народного господарства. Транспортна галузь є однією з 
найважливіших складових частин матеріальної бази економіки будь-якої країни, крім того, 
ряд галузей промисловості частково або майже повністю працює для транспорту. Це 
призводить до переорієнтації економічних систем з виробництва товарів на надання послуг, 
що ми можемо спостерігати в останні десятиліття. Наслідком цього є зростання ролі сфери 
послуг у загальному розвитку світового господарства та її безпосередньому впливі на рівень 
транспортного обслуговування. Підприємства сфери послуг активно залучаються до 
процесів міжнародної торгівлі.  

Питання підвищення рівня транспортного обслуговування пасажирів та перевезення 
вантажу завжди були актуальні. В сучасних умовах господарювання вони тісно пов’язані з 
проблемою сервісу і якості послуг, що надаються. Дана проблема є однією зі складових 
стратегічного плану підприємства, від ефективного і своєчасного вирішення якої, залежить 
фінансово-економічний стан підприємств транспорту.  

Для досягнення конкурентоспроможного рівня і статусу, транспортного 
обслуговування пасажирів та перевезення вантажу, в сучасних умовах господарювання, 
необхідно постійно проводити контроль якості послуг, що надаються і працювати над його 
покращенням, розширювати асортимент, створювати диверсифікований набір видів 
сервісного обслуговування, використовувати оперативну оцінку якості перевезень по 
цілому комплексу показників [1]. 

Нові економічні умови, що склалися в процесі формування ринку транспортних послуг, 
поява та посилення конкуренції між підприємствами транспорту, сприяли закріпленню в 
практиці організації та планування роботи такого поняття як «послуга транспорту». 
Транспортна послуга визначається як результат діяльності підприємств транспортної галузі, 
іншими словами головною транспортною послугою є перевезення пасажирів та вантажу. 
Крім основної транспортної послуги є супутні послуги на транспорті. Це послуги які 
безпосередньо не пов’язані з перевезенням, це послуги які необхідні для використання 
основної транспортної послуги [2]. Основна транспортна послуга, як правило потребує 
супутніх послуг, але не додаткових. Додаткова послуга це послуга що забезпечує додаткову 
вигоду (цінність) основній послузі, що забезпечує їй додаткову конкурентну перевагу на 
ринку транспортних послуг. 
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Конкуренція на транспорті та підвищення рівня вимог клієнтів, сприяє поліпшенню 
якості транспортного обслуговування населення, вантажовласників, зниження витрат на 
перевезення, часу, що витрачається на поїздку, регулярність руху, комфортність, зручність, 
безпека перевезень і т.д. Наслідком зростаючої конкуренції на ринку транспортних послуг є 
зниження ціни та підвищення якості послуг, при цьому послуги групи «бажаних» перейшли 
в групу  «обов’язкових». Конкурентна боротьба за клієнта, як між окремими транспортними 
структурами, так і між перевізниками всередині кожного виду транспорту забезпечує 
процес постійного удосконалення сервісу для споживачів послуги. Важливим напрямом в 
сфері транспортного обслуговування є тісне співробітництво різних транспортних систем. 
Це сприяє розвитку та удосконаленню транспортної інфраструктури.  

На сьогоднішній день більшість транспортних організацій, що виконують роль 
перевізників надають широкий спектр інших послуг: інформаційних, комунікаційних, 
маркетингових тощо. Сучасні умови розвитку забезпечують прагнення транспортної галузі 
надавати нові додаткові послуги, орієнтовані на нові ринки, що не можливо без розширення 
і управління сервісним обслуговуванням транспортних послуг, особлива роль відводиться 
широкому колу питань щодо забезпечення якості обслуговування, основою якого є 
розвиток сервісних підприємств на рівні галузі, регіону і країни в цілому.  

Сервісні підприємства транспортної галузі для формування ефективної системи 
сервісного обслуговування пасажирів та перевезення вантажу постійно вимірюють 
та оцінюють параметри якості свого сервісу та намагаються ліквідувати невідповідність 
між очікуваним і фактичним рівнем якості. В умовах розвитку міжнародного 
співробітництва, сервісні підприємства що працюють в транспортній сфері постійно 
оцінюють ступінь відповідності своїх послуг вимогам, як на зовнішньому, так і на 
внутрішньому ринках. 

У кожного виду транспорту є свої переваги і недоліки, але всі види, транспортних 
систем переслідують одну головну мету – найбільш повне задоволення потреб споживачів 
при реалізації послуг з перевезення. Конкурентні переваги транспортного підприємства 
безпосередньо пов’язані з високою якістю наданих послуг і сервісного обслуговування.  
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МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ПОСЛУГ 
 

Зважаючи на значні зміни у законодавстві України, передачу основних прав і 
обов’язків з питань оплати та мотивації праці від держави виробникам послуг, виникла 
потреба у формуванні ефективної системи мотивації праці такої багатогалузевої сфері 
послуг, як сервісні компанії. Тому дослідження формування системи мотивації та 
стимулювання сервісних кампанії є проблемою актуальною та вкрай необхідною.  

http://www.economyandsociety.in.ua/
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При розробці заходів удосконалення організації праці на підприємстві найбільш 
доречним є підхід, коли керівництвом одночасно розробляється та взаємо узгоджується 
система мотивації персоналу як стратегія організації праці та система стимулювання 
персоналу. Теорія та практика накопичили різні підходи до вдосконалення систем мотивації 
та стимулювання працівників. Практичне втілення системи мотивації та стимулювання 
працівників обов’язково відбувається завдяки використанню широкого кола методів: 
економічних, адміністративних, організаційно-виробничих, морально-психологічних, 
соціальних.  

Але реалії сьогодення свідчать, що на більшості сервісних кампаній складається 
ситуація, коли існуюча система мотивації та стимулювання є перешкодою розвитку 
працівників і, як наслідок, усього підприємства. Наявність покарань за провини, існування 
заохочень за досягнення та поточна оплата праці існують скрізь, але часто вони призводять 
до стабілізації організації праці, зупиняють прогресивні нововведення, які можуть стати 
рушійною силою динамічного розвитку підприємства. На жаль, проблема важливості 
формування та розвитку системи мотивації праці в  сервісних підприємствах не знайшла 
своє місце в свідомості керівництва підприємств тому й далека, від прагматичних ідей та 
методологічного інструментарію її розв’язання. Разом із тим причина низької 
продуктивності сервісних кампаній – слабкість системи трудової мотивації.  

Удосконалення системи мотивації та стимулювання працівників на сервісних 
підприємствах може бути досягнуто за таких умов: пожвавлення системи управління 
розвитком персоналу, заохочення розвитку ініціативи у персоналу, поширення інноваційної 
діяльності, поширення самомотивації серед працівників, впровадження системи 
мотиваційного моніторингу щодо коригування системи мотивації, введення бонусної 
системи стимулювання якості праці. 

Ефективна організація системи мотивації та стимулювання працівників є важливим 
чинником прогресу і розвитку сервісних підприємств. На сучасному етапі розвитку світової 
економіки, якому притаманні прискорення світової економічної динаміки, часті зміни 
пріоритетів працівників, поширення самомотивації та трансформація ментальності, варто 
приділити більше уваги умовам праці людини. Раціональне забезпечення мотивування 
працівників підприємств у змозі підвищити ефективність діяльності серісних кампаній, що 
вимагає проведення подальших досліджень у цьому напрямі.  
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК 
СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

 

З переходом України до ринкової економіки виникла потреба у використанні нових 
підходів до управління персоналом на підприємстві, бо основним резервом підприємства є 
його працівники. Якість продукції, конкурентоспроможність підприємств напряму залежить 
від їх персоналу. Так як, ринкове середовище функціонування підприємств постійно 
змінюється, необхідно розуміти, що система управління трудовими ресурсами потребує 
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постійного оновлення та уточнення. Щоб побудувати високоефективну систему, потрібно 
дослідити механізм управління персоналом.  

У вузькому значенні механізм управління – статична єдність певних структурних 
елементів, що слугують інструментом організації управлінських явищ і процесів. У 
широкому значенні – інструменти впливу на управлінську інформацію, що забезпечують 
динаміку, реальне функціонування усієї статичної єдності елементів [1].  

Механізм управління персоналом на підприємстві доцільно розглядати як складову 
системи управління, що безпосередньо впливає на результат діяльності управлінського 
об’єкта. До нього входять елементи лінійного керівництва та ряд функціональних 
елементів, що виконують однорідні функції.  

Елемент лінійного керівництва на підприємстві здійснює управління в цілому, а також 
окремими функціональними та виробничими підрозділами. Лінійне керівництво виконують: 
керівник підприємства, його заступники, керівники функціональних і виробничих 
підрозділів, їх заступники.  

До функцій елементу планування та маркетингу персоналу входить: розробка кадрової 
політики та стратегії управління трудовими ресурсами, аналіз кадрового потенціалу та 
ринку праці, організація кадрового планування, планування та прогнозування потреби в 
працівниках, створення реклами, підтримка взаємозв’язку з об’єктами, що забезпечують 
організацію кадрами.  

Елемент управління прийомом і обліком персоналу на підприємстві виконує: 
організацію найму працівників, співбесіди, оцінку, облік прийому, заохочення та звільнення 
персоналу, профорієнтацію та організацію раціонального використання працівників.  

Елемент управління трудовими відносинами на підприємстві здійснює: аналіз і 
регулювання відносин між керівництвом, управління виробничими конфліктами і стресами, 
соціально-психологічну діагностику, дотримання етичних норм взаємовідносин між 
працівниками, взаємодію з профспілками.  

Елемент забезпечення відповідних умов праці на підприємстві контролює дотримання 
вимог психофізіології та ергономіки праці, технічної естетки, охорони праці та 
навколишнього середовища, воєнізованої охорони підприємства й окремих посадових осіб.  

Елемент управління розвитком персоналу виконує: навчання, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації працівників, адаптацію новоприбулих, оцінку кандидатів на 
вакантну посаду, поточну періодичну оцінку кадрів, організацію та проведення 
винахідницької діяльності. 

До функцій елементу управління мотивацією персоналу на підприємстві входить: 
управління мотивацією трудової поведінки, нормування і тарифікація трудового процесу 
працівників, розробка системи оплати праці, участь персоналу в прибутках і капіталі 
підприємства, розробка методів морального та матеріального заохочення персоналу [2].  

Елемент управління соціальним розвитком працівників виконує: організацію 
харчування персоналу, розвиток культури та фізичного виховання, забезпечення охорони 
здоров’я та відпочинку, управління соціальними конфліктами, організацію соціального 
страхування.  

Елемент розвитку організаційної структури управління на підприємстві здійснює: 
аналіз сформованої структури управління, проектування та формування нової структури 
управління, розробка штатного розкладу.  

Елемент правового забезпечення механізму управління персоналом вирішує правові 
питання трудових відносин та господарської діяльності підприємства, узгоджує документи 
по управлінню персоналом.  

Елемент інформаційного забезпечення механізму управління персоналом здійснює: 
проведення обліку та статистики персоналу, інформаційне та технічне забезпечення 
системи управління персоналом, забезпечення персоналу науково-технічною інформацією, 
проведення патентно-ліцензійної діяльності.  
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Ефективне управління підприємством дає економічний і соціальний ефект, а саме: 
підвищується якість продукції, поліпшується характер праці, підвищується задоволеність 
працею, зменшується плинність кадрів та інше.  

Ефективний механізм управління трудовими ресурсами підприємства визначається 
особистісними та професійними якостями керівника підприємства, також ступенем 
усвідомлення ним необхідності вчитися та сприяти навчанню персоналу, щоб відповідати 
соціально-економічному середовищу, що постійно змінюється.  

Управління персоналом є одним з найважливіших аспектів у діяльності підприємства, 
таким чином, необхідно, щоб керівники різних рівнів управління знали та вміли 
користуватися сучасними підходами до механізму управління трудовими ресурсами на 
підприємстві. 
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НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ 
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Вивчення управління, як і будь-яка область людських знань – це еволюційний процес. 
Часом бувають періоди відносної тиші, коли не розвиваються ніякі теоретичні та практичні 
напрямки. Однак, час від часу зміни в економічному, соціальному чи політичному 
середовищі призводять до появи нових ідей та нових напрямків. 

Нині перехід до постіндустріальної та інформаційної епохи, становлення 
громадянського суспільства створюють передумови і водночас вимагають усе більшого 
зміцнення позицій гуманізму. Головним ресурсом, наразі, стає людський капітал, який 
належить не авторитарній державі і не хазяїну підприємства чи іншої організації, а самій 
людині. Людина, її особистість, творчій потенціал і здібності становлять основу будь-якої 
діяльності. Протягом багатьох років людському фактору в бізнесі виділялась другорядна 
роль, підпорядкована фінансовим і виробничим завданням компанії. Останнім часом таке 
ставлення почало змінюватись. Актуальною проблемою сучасного менеджменту є 
активізація людських ресурсів для досягнення успіху організації. Серед причин такої 
переорієнтації – проблеми, що виникли у розвинених країнах світу наприкінці 70-х років у 
зв’язку зі швидкими змінами в технології, економічним і демографічним тиском, 
зниженням продуктивності тощо. Тому важливою теоретичною і практичною проблемою є 
орієнтація персоналу на досягнення стратегічних завдань організації. 

Проведення в Україні економічних реформ  неможливо без високо 
кваліфікованих спеціалістів які обумовлюють функціонування господарської системи. До 
числа найважливіших проблем, в умовах ринкової економіки, на підприємстві 
належать процеси управління кадрами. Управління кадровою політикою – це система 
теоретико-методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, змісту, цілей, 
завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також організаційно-
практичних підходів до формування механізму її реалізації в конкретних умовах 
функціонування підприємства. 
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Ка дрова полі тика – сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які визначають напрямок 
і зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику здійснюється реалізація цілей і завдань 
управління персоналом, тому її вважають ядром системи управління персоналом [5; 6] 
.Кадрова політика формується керівництвом організації, реалізується кадровою службою в 
процесі виконання її працівниками своїх функцій [7; 8]. Вона знаходить своє відображення 
в наступних нормативних документах: 

– правилах внутрішнього розпорядку; 
– колективному договорі. 
Термін «кадрова політика» має широке і вузьке тлумачення: 
1) система правил і норм (які повинні бути усвідомлені і певним чином 

сформульовані), що призводять людський ресурс у відповідність зі стратегією фірми (звідси 
випливає, що всі заходи щодо роботи з кадрами: відбір, складання штатного розкладу, 
атестація, навчання, просування – заздалегідь плануються і погоджуються з загальним 
розумінням цілей і завдань організації);  

2) набір конкретних правил, побажань і обмежень у взаєминах людей і організації. У 
цьому сенсі, наприклад, слова: «Кадрова політика нашої фірми полягає в тому, щоб брати 
на роботу людей тільки з вищою освітою» – можуть використовуватися, як аргумент при 
рішенні конкретного кадрового питання.  

Тлумачення «кадрова політика»  різних авторів наведено в табл. 1. 
Термін «кадрова політика» – один з найстаріших, але найменш визначених у 

термінології HR-менеджменту [7; 8; 9; 10; 11; 12]. 
Таблиця 1 

Тлумачення поняття «кадрова політика» 
Автор Визначення поняття «кадрова політика» 

Баланова Л. В. 

Кадрова політика – це система принципів, ідей, вимог, що визначають основні 

напрямки роботи з персоналом її форми і методи.Кадрова політика визначає 

генеральний напрямок і основи роботи з кадрами, загальні і специфічні вимоги до них 

і розробляється власниками підприємства, вищим керівництвом, кадровою службою. 

Воронкова В. Г.  

Кадрова політика – це система прийомів, навичок способів, форми і методів кадрової 

роботи, які розробляються і застосовуються в практиці державних органів і окремих 

організацій. 

Вінникова В. А.  

Кадрова політика – це цілісна кадрова стратегія, яка обєднує різні форми кадрової 

роботи, стилі її проведення в організації та плани з використання робочої сили. 

Кадрова політика повинна збільшувати можливості підприємства реагувати на 

потреби в технологіїї та ринку в майбутньому.  

Єгоршин А. П.  
Кадрова політика – це визначення  генеральної лінії та принципові настанови в роботі 

з персоналом на довготривалу перспективу. 

Єреміна Б. Л.  
Кадрова політика – головний напрямок у роботі з кадрами, набір основних принципів, 

що реалізуються кадровою службою підприємства. 

Пархімчик Є. П.  

Кадрова політика – це сформульовані принципи, пріоритети, норми, правила роботи з 

кадрами, які направлені на досягнення завдвнь і стратегічних цілей організації та 

використовуються з урахуванням постійних змін у внутрышньо організаційних умовах 

і вимгах зовнішнього середовища.   

Стец В. А., Стец В. І., 

Костючик М. Ю.  

Кадрова політика – це цілісна кадрова стратегія, яка об єднує різні форми кадрової 

роботи, стилі її проведення в організації і плани використання робочої сили.  

Стрехова С. В.  
Кадрова політика – це система теоритичних поглядів, ідей, принципів, які визначають 

основні напрями роботи з персоналом її форми і методи. 

Джерело: [7; 8; 9; 10; 11; 12] 

 
Отже, кожне підприємство може мати сою філософію кадрової політики 

відштовхуючись від основних цілей та завдань організації. 
Головним завданням управління кадрами є забезпечення успішної діяльності компанії, 

що має за мету системне вирішення усього комплексу проблем, пов’язаних з пошуком, 
відбором, наймом, навчанням, оцінкою та стимулюванням працівників. З часом практики 
зрозуміли необхідність виділення деяких критично важливих характеристик працівників, 
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які дозволили б пов’язати в систему всі кадрові процеси. Такими «наскрізними» 
характеристиками, що дозволяють цілеспрямовано побудувати всі етапи та процеси 
кадрової роботи, стали компетенції. Використовувати компетенції в якості мір оцінки 
персоналу почали з середини 1990-х років. Звичайно, до цього працівників також 
оцінювали та відбирали. У вітчизняній практиці використовувались поняття елемент 
кваліфікації та професійно важлива якість. Це були одиниці, за допомогою яких 
оцінювались можливості людини виконувати певну роботу. Результатом такої оцінки було 
визначення рівня кваліфікації, ступеню професійної компетентності [13]. 

Кадрова політика в організації може здійснюватись за такими напрямами: 
прогнозування щодо нових напрямків роботи у зв’язку з розширенням  сфери 
організаційної діяльності; розробка програми розвитку кадрового потенціалу з метою 
вирішення як поточних, так і майбутніх завдань організації на основі удосконалення 
системи організаційної школи і посадового переміщення членства; розробка мотиваційних 
механізмів; створення сучасних систем відбору кадрів; формування концепції морального 
стимулювання членства; визначення основних вимог до працівників; формування нових 
кадрових структур і розробка процедур механізмів управління кадрами; покращення 
морально-психологічного клімату в колективі, залучення рядового членства до керівництва 
організацією [14]. 

При формуванні ефективної кадрової політики ТОВ «Медак Телеком Україна» для 
визначення перспективного напряму діяльності, необхідно дотримуватись основних 
принципів кадрової політики, а саме: 

– в управлінні персоналом – принцип однакової необхідності досягнення 
індивідуальних і організаційних цілей, який визначає необхідність пошуку чесних 
компромісів між адміністрацією і працівниками; 

– у підборі і розстановці персоналу – принцип відповідності, який визначає 
необхідність відповідності обсягів завдань, повноважень, відповідальності можливостям 
людини; принцип професійної компетенції, який визначає необхідність наявності рівня 
знань, відповідного вимогам посади; принцип практичних досягнень, який визначає 
наявність певного рівня досвіду; принцип індивідуальності, який визначає наявність 
індивідуальних якостей працівника, рис характеру для виконання необхідної роботи; 

– в оцінювані та атестації персоналу – принцип відбору показників оцінювання, який 
визначає необхідність формування системи показників, що включає мету оцінювання, 
критерії і частоту оцінок; принцип оцінювання виконання завдань, який визначає 
необхідність оцінювання результатів діяльності за визначеними критеріями; 

– у розвитку персоналу – принцип підвищення кваліфікації, який визначає необхідність 
періодичного навчання персоналу відповідно до індивідуальної стратегією розвитку 
співробітника; принцип саморозвитку, який визначає необхідність розвитку за наявності 
здібності до цього; 

– у мотивації і стимулюванні персоналу – принцип відповідності оплати праці обсягу і 
складності виконуваної роботи, який визначає необхідність наявності ефективної оплати 
праці співробітників; принцип відповідного поєднання стимулів 

Для запровадження ефективної кадрової полiтики ТОВ «Медак Телеком  Україна» 
дуже важливо ще на cтадiї формування передбачити оcновнi критерiї оцінювання її 
ефективноcтi. Це дуже cкладно, оcкiльки в Українi немає доcвiду оцiнювання ефективноcтi 
кадрової полiтики взагалi, а не лише окремих її cкладових. Кадрова полiтика має 
акцентувати увагу на iнтелектуальній, cоцiальній, органiзацiйній та iнших cкладових. 

Основними завданнями кадрової політики ТОВ «Медак Телеком Україна»мають бути: 
– створення системи кадрового планування й контролю ТОВ; 
– вибір методу й процедур; визначення порядку проведення планування; 
– визначення основних вимог по складанню плану й контроль за ним; 
– визначення зовнішніх і внутрішніх передумов плану;  
– створення кадрової інформаційної системи;  
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– визначення потреби в інформації; 
– участь у створенні системи інформації про робочі місця;  
– участь у створенні системи оцінки кадрів; 
– створення інформаційної системи для обліку зовнішніх і внутрішніх змін, що мають 

значення для планування; 
– ієрархічний аналіз потреби в інформації; визначення одержувачів інформації; 
– оформлення змісту кадрової звітності; 
– координація кадрового планування; 
– проведення обговорень плану з керівниками економічних служб; 
– перевірка дотримання завдань, установлених кадровим плануванням по всій 

організації; 
– узгодження кадрового планування з іншими планами організації; 
– проведення контролю за виконанням планів. 
Кадрова політика ТОВ «Медак  Телеком Україна» має формувати: 
– вимоги до робочої сили на стадії її найму (до освіти, статі, стажу, рівня спеціальної 

підготовки і т. ін.); 
– відношення до «капіталовкладень» в робочу силу, до цілеспрямованої дії на розвиток 

тих або інших сторін зайнятої робочої сили; 
– відношення до стабілізації колективу (всього або певної його частині); 
– відношення до характеру підготовки нових робітників на підприємстві, її глибину і 

широту, а також до перепідготовки кадрів; 
– відношення до внутрішньо-фірмового руху кадрів. 
Отже, для якісного формування змісту стратегії розвитку персоналу ТОВ пропоную 

комплекс рекомендацій щодо: 
– мети та завдань стратегії розвитку персоналу ТОВ, яка полягає у формуванні та 

підтримці кількісного та якісного складу персоналу підприємства, який найбільшою мірою 
відповідає вимогам виробництва, здатний вирішувати проблеми та забезпечує реалізацію 
конкурентної стратегії підприємства; 

– стратегічних підходів до кадрового складу, відбору та залучення кадрів ТОВ, що 
полягають у переході до формування двохярусної структури персоналу, яка складається із 
«кадрового ядра» (найбільш кваліфікованих та цінних працівників) та «периферійних» 
працівників, функції яких на ТОВ «Медак Телеком Україна» є менш значимими і 
відповідальними; 

– організації праці та забезпечення ефективного використання персоналу ТОВ «Медак 
Телеком Україна», яка передбачає створення сучасних робочих місць, підвищення якості 
життя, оцінювання відповідності персоналу посадам, які вони обіймають, та впровадження 
ефективних моделей організації робіт; 

– розвитку систем стимулювання персоналу ТОВ «Медак Телеком Україна», які 
включатимуть матеріальні та нематеріальні стимули до праці і найважливіші стратегічні 
напрями роботи з мотивації персоналу; 

– стратегічних підходів до організації руху кадрів ТОВ «Медак Телеком Україна» як 
умови ефективного розміщення, використання та утримання працівників, забезпечення їх 
професійного зростання, що можливо лише за умови поєднання оперативного та 
стратегічного управління; 

– розвитку адекватних соціально-трудових відносин між найманими робітниками і 
роботодавцями стосовно умов наймання, функціонування і розвитку трудового потенціалу 
ТОВ «Медак Телеком  Україна». 

Зазначені рекомендації стосуються основних напрямів з розробки ефективної стратегії 
формування кадрової політики ТОВ «Медак Телеком Україна» в сучасних умовах, а 
кадрова політика повинна збільшувати можливості підприємства, реагувати на вимоги 
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технології і ринку, що змінюються, в найближчому майбутньому. Вона має на меті 
створити згуртовану, відповідальну, високорозвинену і високопродуктивну робочу силу. 

Стратегія кадрового управління – це комплекс складових побудови системи 
стратегічного управління персоналом. Мистецтво розроблення стратегії кадрового 
управління полягає в тому, щоб наслідками формування загальних підходів у стратегічному 
періоді стали конкретні дії, які б забезпечили високу ефективність використання трудового 
потенціалу персоналу. Стратегія кадрового управління є складовою загальної стратегії 
розвитку організації.  

Ефективне кадрове управління вимагає періодичного їх оцінювання й атестування для 
вирішення таких питань: планування потреб у залученні нових працівників та переміщення 
наявних всередині організації; звільнення працівників; підвищення їх кваліфікації і 
планування професійних кар’єр, створення резерву кадрів; визначення і диференціації 
винагороджень; підвищення ефективності мотивування праці та її якості; оптимізація 
обміну інформацією між керівниками і підлеглими; здійснення організаційних змін. 
Атестування персоналу впливають на ефективність системи управління організацією і 
перебіг виробничо-господарських та управлінських процесів у ній. Атестація персоналу 
ТОВ «Медак Телеком  Україна» проводиться з метою оцінки відповідності рівня праці, 
якостей і потенціалу особистості вимогам виконуваної діяльності. В роботі розглянуто 
поетапне проведення атестації персоналу на підприємстві. 

Адаптація співробітника – це швидке введення його в колектив, знайомство з 
принципами роботи і традиціями діяльності підприємства. Має пройти певний час, щоб 
людина активно включилася в процес діяльності колективу. Адаптації нових співробітників 
підприємством ТОВ «Медак Телеком Україна» відводиться велике значення і сприймається 
підприємством, як процес пізнання механізму влади, ідеології, правил діяльності в 
організації, а також посадових обов’язків. 

Стратегія управління кадрами – це комплекс складових побудови системи 
стратегічного управління. Мистецтво розроблення стратегії управління полягає в тому, щоб 
наслідками формування загальних підходів у стратегічному періоді стали конкретні дії, які 
б забезпечили високу ефективність використання трудового потенціалу персоналу. 
Стратегія управління кадрами є складовою загальної стратегії розвитку організації. 

ТОВ «Медак Телеком  Україна» проводиться підсумкове атестування, яке полягає у 
всебічному оцінюванні трудової діяльності працівника за певний період. Однак успіхи в 
минулому не є гарантією їх у майбутньому, тому під час підсумкового атестування слід 
прогнозувати поведінку людини у складних ситуаціях, які можливі у майбутньому. В 
запропонованих проектних рекомендаціях облікової атестаційної документації висвітлені 
чинники, що утворюють ділові якості працівника – це складність виконуваних робіт, якість 
праці, професійно-кваліфікаційний рівень.  

До особистісних якостей працівника, які оцінюються у процесі атестування, належать 
моральні, чесність, обов’язковість, самокритичність, комунікативність, зібраність, 
потенціальні здібності, які можуть виявитись у майбутньому.  

Висновок щодо ділових і особистісних якостей працівника має ґрунтуватись на 
всебічній оцінці його діяльності і бути структурованим. Організування процесу атестування 
має бути заздалегідь чітко продуманим і спланованим. 

Після зарахування на роботу працівника направляють на робоче місце. І з цього 
моменту починається процес його професійної орієнтації і трудової адаптації – взаємного 
пристосування працівника і трудового колективу структурного підрозділу, основою якого є 
поступове входження працівника в професійні, соціально-економічні і психологічні умови 
праці в організації. 

Поведінка окремого працівника визначається не тільки набором його особистісних 
якостей, особливостями конкретної ситуації, але й специфікою соціального середовища, в 
якому реалізується трудова діяльність. 
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Професійна сфера охоплює відносини в процесі виконання виробничих завдань. Це 
субординаційні стосунки між керівником і підлеглим та відносини, пов’язані з 
координацією діяльності колективу. 

Розроблені проекти дають змогу не лише виявити можливості нового працівника, а ще 
й визначити чи підходить даний працівник певному підрозділу і навпаки чи підходить 
обране місце роботи даному працівнику. 

Точне визначення місця роботи працівника, повне взаємо порозуміння зі своїми 
співробітниками дає можливість мінімізувати плинність кадрів на підприємстві і полегшує 
роботу менеджера по персоналу. 
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НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

На нинішньому етапі розвитку нашої країни вирішення задач, які стоять перед 
підприємством, можливе лише за умови створення належної мотиваційної основи, здатної 
спонукати персонал підприємств до ефективної діяльності. Одним із головних факторів, що 
забезпечує розвиток підприємства, в сучасних умовах стає оптимізація системи мотивації 
праці персоналу. Саме орієнтація на людський фактор дозволяє отримати зростання 
ефективності праці, сприяє підвищенню рівня капіталізації організації. 

В практиці вітчизняних підприємств переважають традиційні матеріальні стимули, 
здійснюється механічне перенесення елементів американських та західноєвропейських 
систем мотивації, що в цілому формує недостатньо ефективні системи мотивації. Тому 
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проблеми, пов’язані із розвитком та удосконаленням мотивації персоналу, набувають в 
сучасних умовах особливої актуальності. 

Вагомий внесок у процес дослідження теорії і практики мотивації персоналу зробили 
відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, такі як: В. Абрамов, К. Альдерфер, Д. Богиня, В. Врум, 
Ф. Герцберг,  А. Грішнова, Г. Дмитренко, М. Дороніна, А. Єськов, І. Завадський, М. Карлін, 
А. Колот, Д. Мак-Грегор, Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу та ін. У роботах даних авторів 
досліджено теоретичні та практичні проблеми мотивації праці персоналу, проте 
недостатньо висвітленими досі залишаються проблеми побудови системи мотивації праці 
як елементу підвищення конкурентоспроможності підприємства. Відсутність цілісного 
уявлення про мотиваційні фактори трудової діяльності обумовлюють необхідність 
подальших досліджень щодо напрямів покращення мотивації персоналу підприємства в 
сучасних умовах. 

Ринковий процес в Україні передбачає зміну економічної структури підприємств, що 
пов’язано із створенням у сфері трудової діяльності принципово нової системи мотивації 
праці персоналу. У процесі праці людиною створюються матеріальні блага, які 
задовольняють суспільні та особисті потреби. Ставлення людини до праці, її поведінка у 
виробничому процесі завжди певним чином мотивована. Це може бути активна робота, 
високопродуктивна, якісно виконана з ентузіазмом або навпаки, але у будь-якому випадку 
спостерігається дія певного мотиву. Тому для досягнення ефективного управління людиною 
слід зрозуміти її мотивацію. 

Проблема мотивації була і залишається предметом дослідження багатьох вчених-
економістів. Вперше термін «мотивація» вжив А. Шопенгауер у своїй статті «Чотири 
принципи достатньої причини» (1890 – 1910 рр.) [1]. Він застосовувався для пояснення 
причин поведінки людей.  

Гринько І. зазначав «… останніми роками питання, пов’язані з мотивацією праці 
персоналу, настільки ускладнилися, а науковцями накопичено такий інформаційний та 
статистичний матеріал, що мотивація почала формуватися як самостійний науковий 
напрям» [2]. 

Багатоаспектність проблеми мотивації обумовлює множинність підходів до розуміння 
її сутності та структури, а також до методів її вивчення, через що це поняття трактується 
авторами по-різному. 

Основні підходи до визначення поняття «мотивація» наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Основні підходи до визначення поняття «мотивація» 
Автор  Трактування 

1 2 

Мотивація як процес 

Бех І. [3, с. 349] 

 

Мотивація є динамічним процесом формування мотиву як підґрунтя вчинку 

Дикань Н., Борисенко І. 
 [4, с. 54] 

Готовність людей докласти максимальних зусиль з метою досягнення 
організаційних цілей, що зумовлена здатністю цих зусиль задовольняти певну 
індивідуальну потребу 

Кибанова А. [5, с. 503] Функція керівництва, яка полягає у формуванні у працівників стимулів до праці 
(спонукати їх працювати з повною віддачею), а також в довго-тривалій дії на 
працівника в цілях зміни по заданих параметрах струк-тури його ціннісних 
орієнтацій і інтересів, формування відповідного мотиваційного ядра та розвитку на 
цій основі трудового потенціалу 

Мочерний С. [6, с. 493] Усвідомлене і цілеспрямоване спонукання працівника до праці, шляхом стабільного 
впливу на його потреби 

Мушкін І. [7, с. 44-45] Функція керівництва, що створює у підлеглих стимул до праці з макси-мальним 
прибутком для підприємства 

Мотивація як система 

Занюк С. [6, с. 284] Сукупність спонукальних факторів, які визначають активність особис-тості, тобто 
всі мотиви, потреби, стимули, ситуативні чинники, які спо-нукають поведінку 
людини. 
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Продовж. табл. 1 
1 2 

Колот Л. [8, с. 11] 
 

Сукупність зовнішніх і внутрішніх сил, які спонукають до діяльності, визначають 
поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спря-мованості, орієнтованої 
на досягнення цілей особистих і організації 

Немов Р. [9, с. 427] Сукупність причин психологічного характеру, які пояснюють поведінку людини, її 
початок, направленість і активність 

Мотивація як процес і система 

Комаров Е. [10, с. 39] З одного боку – це мотиваційна система одного та/або декількох праців-ників, а з 
іншої – процес мотивації індивіда, групи, колективу.. 

Крушельницька О. 
[11, с. 117] 

 

Довготерміновий вплив на працівників з метою зміни за заданими пара-метрами 
структури ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відпо-відної мотиваційної 
системи і розвиток на цій основі трудового потен-ціалу 

 
Теоретичні підходи стосовно визначення поняття «мотивація» вченими-економістами 

трактується неоднозначно. Так, зокрема, окремі вчені [5 – 7] визначають мотивацію як 
систему (системний компонент), в основі якої активізація людського фактора, свідомого 
вибору людиною певної лінії поведінки, яка ґрунтується на зовнішніх та внутрішніх 
факторах (стимулах, мотивах), та свідоме, цілеспрямоване спонукання робітників до праці 
шляхом стабільного впливу на їх потреби, інтереси і цілі. Сутність мотивації як системного 
компоненту полягає не лише в спрямуванні трудової діяльності працівників, але й у 
визначення всієї системи трудової поведінки працівників та трудових колективів 
підприємств. 

Багатогранність визначення поняття «мотивація» за декількома аспектами виділяє О. 
Крушельницька та Е. Комарова. Зокрема, вчені систематизують дане поняття і виділяють 
дихотомію «система-процес». З одного боку, мотивація визначається як система 
(формування мотиваційної системи одного або декількох працівників), а з іншого – як 
процес (довготерміновий вплив на працівників з метою зміни за заданими параметрами 
структури ціннісних орієнтацій та інтересів) [10, с. 39; 11, с. 117]. Мотивація є історично 
закономірним соціально-економічним та морально-психологічним явищем, що 
характеризується комплексом економічних, організаційних, соціальних та психологічних 
умов, які спонукають людину до дії. 

Істотний внесок у розвиток теорій мотивації внесли українські вчені. Так, М. 
Вольський вважав необхідним поліпшувати фізичні, моральні та інтелектуальні умови 
існування людини. Г. Цехановецький виступав проти «економічної людини» Адама Сміта, 
підкреслюючи, що багато людей намагаються поліпшити своє становище не тільки завдяки 
власній праці, а й за рахунок інших. М. Туган-Барановський одним із перших вивів 
класифікацію потреб: 1) фізіологічні; 2) статеві, 3) симптоматичні інстинкти і потреби; 
4) альтруїстські; 5) потреби практичного характеру. Він надавав особливого значення 
психологічним відчуттям трудових традицій, моральним і релігійним поглядам. Одним з 
перших проповідував значущість духовності в розвитку економіки [8, c. 17]. 

Заслуговують на увагу підходи до мотивації Е. Мейо, які виникли в ті часи, коли рядові 
працівники вважалися бездумними виконавцями, які вимагають суворого контролю з боку 
керівництва. Він зробив два великих відкриття: 1) групова динаміка більше впливає на 
продуктивність праці, ніж фізичні умови роботи; 2) група підпорядковується неписаним 
правилам, нею ж встановленим, навіть у дуже регламентованому трудовому середовищі. В 
результаті був зроблений висновок, що ставлення до персоналу набагато важливіше 
фізичних умов, в яких він працює. Е. Мейо стверджував, що соціальний світ дорослих 
людей дуже складний і орієнтований, в основному, на роботу. Співпраця в команді не 
виникає сама по собі, її слід планувати і розвивати [12, c. 68]. 

На підставі огляду теорій мотивації, можна зробити висновки про те, що при виборі тих 
чи інших способів мотивації персоналу підприємства з метою дотримання трудової 
дисципліни потрібно: враховувати відмінності між окремими людьми, пропонувати їм 
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відповідну для них роботу, ставити перед працівниками конкретні цілі, добиватися, щоб ці 
цілі сприймалися працівниками як реально досяжні, погоджувати винагороду з 
виробничими показниками працівника, контролювати дотримання принципів 
справедливості. 

Мотивація прямо перетинається з безпосередніми методами забезпечення трудової 
дисципліни і передбачає можливість існування як заходів переконання (заохочення), так і 
заходів примусу (покарання). Перші два способи мотивації є прямими, тому що 
припускають безпосередній вплив на людину, третій спосіб – стимулювання – непрямий, 
оскільки в його основі лежить вплив зовнішніх факторів – стимулів. У нормальних умовах 
виробництва використання різних важелів стимулювання сприяє зростанню потреб, а 
останні, в свою чергу, стимулюють розвиток виробництва і підвищення дисциплінованості 
працівників. При цьому важливим методом мотивації, який використовується для 
забезпечення трудової дисципліни, є метод заохочення. Заохочення – це визнання заслуг 
працівника шляхом надання йому пільг, переваг, публічного надання пошани, підвищення 
його престижу. У кожної людини є потреба у визнанні, в матеріальних цінностях. На 
реалізацію цієї потреби і спрямоване заохочення. Використовуючи заохочення, можна 
отримати подвійний результат: привести колектив до конфліктів аж до його розпаду і, 
навпаки, об’єднати і згуртувати. 

Отже, з огляду на вищенаведене мотивацію праці можна визначити як систему 
факторів внутрішнього і зовнішнього впливу, які спонукають персонал до активної 
діяльності задля досягнення як особистих цілей, так і цілей підприємства. Якщо працівник 
мотивований – він зацікавлений, а отже, створена ситуація за якої він, вирішуючи загальні 
цілі підприємства, задовольняє особисті потреби та свідомо обирає певний тип поведінки.  

Ефективна система мотивації праці персоналу повинна відповідати стратегічним цілям 
підприємства і ситуації на ринку. Керівництву необхідно пристосовувати дану систему до 
зовнішніх умов, уявляти її недоліки і готуватися до їх нейтралізації. Загальна корпоративна 
стратегія визначає загальну спрямованість системи мотивації праці персоналу на 
забезпечення безперервності в залученні, мотивації і збереженні відповідальних і 
компетентних працівників, які необхідні для виконання місії та інших цілей організації. 
Крім того, стратегії мотивації праці повинні відповідати і підтримувати корпоративні 
цінності та переконання, виникати з ділових стратегій і цілей, які повинні бути пов’язані з 
ефективністю організації.  

Мета стратегії мотивації праці персоналу – досягнення і закріплення постійних 
конкурентних переваг підприємства за рахунок розвитку і підтримки високих кількісних і 
якісних результатів трудової діяльності персоналу, заснованих на їх особистій 
зацікавленості і творчої ініціативи.  

Розвиток ринкових відносин вимагає від суб’єктів господарювання підвищення 
ефективності діяльності, досягнення більш високого рівня конкурентоспроможності. Одним 
із головних факторів, що забезпечує підвищення продуктивності праці, стає оптимізація 
системи мотивації праці персоналу. Саме орієнтація на людський фактор дозволяє 
підвищити ефективність праці та сприяє підвищенню рівня капіталізації підприємства. 

Оцінка сучасної системи мотивації персоналу надає можливість привести ті чинники, 
які є незадовільними для більшості підприємств України, а саме: санітарно-технічні умови 
праці; незадоволення працею підлеглих, колег; можливість самореалізації (з боку 
робітників адміністративного апарату); рівень заробітної плати (з боку робітників 
виробничої діяльності). Ці проблеми та потреби персоналу спонукають до визначення та 
знаходження різних інструментів для вдосконалення системи мотивації праці персоналу 
підприємства. 

Зарубіжні та вітчизняні вчені виділяють велику кількість мотиваційних чинників, а 
саме: гроші, кар’єрне зростання, слава, визнання, самовираження та самореалізація. 
Безумовно, гроші є найбільш очевидним і найбільш часто використовуваним засобом для 
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стимулювання. З одного боку, вони є потужним засобом мотивації, а з іншого – можуть 
виступати чинником демотивації. На думку О. Берга, нестача грошей може спричиняти 
незадоволеність роботою, але їх достатня кількість сама по собі не приносить тривалого 
задоволення [13]. 

Система мотивації в Україні, враховуючи соціально-економічний стан країни в цілому, 
дає підстави стверджувати, що система мотивації знаходиться у кризовому стані. Це 
пов’язано з поганим матеріальним становищем громадян та з нечіткими орієнтирами в 
системі мотивів до праці. Тому в основному перевага віддається матеріальному 
стимулюванню, а значення нематеріального стимулювання відводиться на другий план. 
Мотивуюча сила заробітку на українських підприємствах постійно зростає. 

Працівник прагне правильно і якісно зробити свою роботу і отримати за це гроші, це і є 
його мотивацією. І якщо вона його не спонукає до роботи, то підприємство наймає іншого. 
Тому щоб забезпечити залученість працівників та підвищити мотивацію і, що є ще більш 
важливим, надати змогу персоналу перетворити залученість на продуктивність, 
підприємству слід використовувати нові інноваційні методи мотивування, враховуючи 
зарубіжний досвід. 

Характерною особливістю систем зарубіжних компаній є те, що вони приділяють 
належну увагу методам як матеріального, так і нематеріального стимулювання. Серед 
матеріальних методів застосовується система пільг (медичний та соціальні пакети, оплата 
проїзду, надбавки на утримання сім’ї, оплату стоянки автомобіля, путівки на відпочинок, 
харчування), премії при одержанні компанією великого прибутку, позику на купівлю 
житлових будинків під низький відсоток. 

Сучасна практика зарубіжних і деяких українських підприємств свідчить, що для 
працівників, і перш за все працюючої молоді, спонукальним мотивом до праці на перший 
план висувається нематеріальна мотивація. 

Головне завдання, що стоїть перед підприємством у системі стимулювання, є створення 
таких умов, при яких працівники будуть мотивовані на досягнення значних особистих цілей 
та цілей компанії. 

Працівники мають можливість навчатися за рахунок компанії і ходити на різні 
тренінги, які дають можливість використовувати свої знання і навики не тільки на роботі, 
але й в повсякденному житті. Як, наприклад, тренінг по навчанню ведення переговорів. 
Особливістю підбору персоналу на цьому підприємстві є те, що персонал часто обирається 
серед випускників університету або тих, хто ще не працював, оскільки в них немає 
стереотипів і вони швидко сприймають психологію, стиль роботи і мислення. Це забезпечує 
функціонування підприємства як єдиного злагодженого механізму, а наймані працівники, 
переймаючи досвід і знання своїх керівників, можуть реалізувати себе як спеціалісти своєї 
справи. 

Ще одним сучасним способом удосконалення мотивації персоналу підприємства є 
мотивація вільним часом, або модульна система компенсації вільним часом. Особливість її 
в тому, що розходження в навантаженні працівників, які обумовлені роботою в різний час 
доби і дні тижня, компенсуються наданням вільного часу, а не грошовими надбавками. Ця 
форма мотивації ще не одержала поширення в практиці українських підприємств, але досвід 
використання її зарубіжними фірмами свідчить про необхідність її впровадження. 
Використання гнучких форм зайнятості (гнучкий графік роботи, скорочений робочий день, 
надання відгулів, збільшення відпустки, та ін.) надає можливість працівникам раціонально 
розподіляти свій час роботи й відпочинку. 

Сучасні українські підприємства найчастіше використовують премії та невеликі 
виплати на свята. Дані методи не відзначаються високою ефективністю, тому варто 
використовувати досвід зарубіжних компаній. Найефективнішим буде комплексне 
використання запропонованих методів. Індивідуальний підхід до кожного працівника 
підприємства, врахування його потреб та інтересів дозволить керівникові без значних 
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фінансових витрат підвищити ефективність роботи підприємства, утримати і залучити нові 
висококваліфіковані кадри. 

Отже, сучасним підприємствам для удосконалення своєї системи мотивації праці 
персоналу, для успішної і злагодженої роботи слід використовувати комплекс методів як 
матеріального, так і нематеріального стимулювання (рис. 1). 

Рис. 1. Методи удосконалення системи мотивації праці 
Джерело: розроблено на основі [14] 

 
За проведеним узагальненням передового досвіду мотивації праці доцільно 

запропонувати наступні шляхи вдосконалення мотивації персоналу на вітчизняних 
підприємствах: 

– частіше використовувати нематеріальне стимулювання: грамоти за досягнення 
успіхів, похвальні листи, усні компліменти та похвалу тощо; 

– впровадити корпоративну культуру; 
– запровадити подарунки на свята, частіше реалізовувати спілкування працівників між 

собою та безпосередньо з керівництвом різних рівнів, проводити більше корпоративних 
свят та спортивних змагань; 

– створити таку робочу обстановку, яка базувалася б на відкритості і повазі та сприяла 
розкриттю здібностей кожного працівника; 

– поліпшити умови праці працівників, надавати їм соціальні пакети послуг; 
– розширювати повноваження працівника, давати йому більше свободи та дозволяти 

брати участь у прийнятті рішень; 
– налагодити систему винагород, особливо винагороду вільним часом, це допоможе 

утримати співробітників від формування навички марного витрачання часу і дозволить 
співробітнику більше витрачати часу на себе і свою сім’ю; 

– проводити навчання та тренінги, що надасть можливість працівникам добре проявити 
себе в результатах роботи. 

Отже, в Україні рівень мотивування персоналу підприємств ще відстає від рівня 
розвинених країн, що також відображається на стані її економіки. Тому слід зауважити, що 
керівництву підприємств необхідно орієнтуватися на високорозвинені країни і 
використовувати подібні інструменти мотивування, коригуючи їх під власних працівників. 
Детальне вивчення досвіду формування системи мотивації, аналіз існуючої системи 
стимулювання на підприємствах, що часто зводиться тільки до регулювання оплати 
праці, дозволяє розробити та впровадити в практику нові підходи удосконалення 
трудової діяльності на українських підприємствах за такими напрямками: застосування 
як матеріальних, так і нематеріальних форм стимулювання працівників, що 
передбачає оплату праці, різні системи участі в прибутках, системи колективного 

Система мотивації 

Нематеріальне стимулювання Матеріальне стимулювання 

1. Тренінги. 

2. Навчання. 

3. Просування по кар’єрі. 

4. Вільний графік роботи. 

5. Винагорода вільним часом. 

6. Соціальні пакети (оплата проїзду, 

харчування, путівки на відпочинок). 

7. Участь в управлінні та прийнятті рішень. 

8. Привітання та подарунки на свята. 

1. Заробітна плата та доплати. 

2. Премії: 

– за колективну роботу; 

– підвищену продуктивність праці, 

– економію витрат; 

– стаж роботи; 

– загальні показники роботи. 
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преміювання, індивідуалізацію заробітної плати, моральні стимули, стимулювання 
працівників, які займаються творчою працею, шляхом застосування вільного графіка 
роботи, гуманізації праці, кар’єрний та професійний ріст, соціальні пільги для 
співробітників. 

Ринковий процес в Україні передбачає зміну економічної структури підприємств, що 
пов’язано із створенням у сфері трудової діяльності принципово нової системи мотивації 
праці персоналу. Мотивація праці це система факторів внутрішнього і зовнішнього впливу, 
які спонукають персонал до активної діяльності задля досягнення як особистих цілей, так і 
цілей підприємства. Якщо працівник мотивований - він зацікавлений, а отже, створена 
ситуація за якої він, вирішуючи загальні цілі підприємства, задовольняє особисті потреби та 
свідомо обирає певний тип поведінки. 

Оцінка сучасної системи мотивації персоналу надає можливість привести ті 
чинники, які є незадовільними для більшості підприємств України, а саме: санітарно-
технічні умови праці; незадоволення працею підлеглих, колег; можливість самореалізації (з 
боку робітників адміністративного апарату); рівень заробітної плати (з боку робітників 
виробничої діяльності). Ці проблеми та потреби персоналу спонукають до визначення 
та знаходження різних інструментів для вдосконалення системи мотивації праці 
персоналу підприємства. Керівництву підприємств необхідно орієнтуватися на 
високорозвинені країни і використовувати подібні інструменти мотивування, коригуючи їх 
під власних працівників. Детальне вивчення досвіду формування системи мотивації, аналіз 
існуючої системи стимулювання на підприємствах, що часто зводиться тільки до 
регулювання оплати праці, дозволяє розробити та впровадити в практику нові підходи 
удосконалення трудової діяльності на українських підприємствах за такими напрямками: 
застосування як матеріальних, так і нематеріальних форм стимулювання працівників, що 
передбачає оплату праці, різні системи участі в прибутках, системи колективного 
преміювання, індивідуалізацію заробітної плати, моральні стимули, стимулювання 
працівників, які займаються творчою працею, шляхом застосування вільного графіка 
роботи, гуманізації праці, кар’єрний та професійний ріст, соціальні пільги для 
співробітників. 
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EFFECTIVE MARKETING MANAGEMENT IN THE ENTERPRISES’S 

ADAPTATION TO RELEVANT MARKET CONDITIONS 
 

In adapting to the market conditions it is extremely important to correctly select 

the optimal strategic behavior. Therefore, the actual problem for modern enterprises 

is the formation of an effective system of marketing management. The research is 

aimed at determining the essence and basic functions of marketing management, studying the 

peculiarities of its implementation when adjusting to new conditions of the 

competitive environment. 

The essence of marketing management is the implementation of analysis, planning, 

implementation and control of certain activities, the implementation of which is aimed at 

establishing and maintaining mutually beneficial market operations to achieve the goals of the 

enterprise [1, p. 176]. 

F. Kotler in [1, p. 165] defined marketing management as a process of planning 

and implementing concepts for pricing, promotion and distribution of ideas, goods and 

services aimed at exchanges that meet individual and organizational goals. At the 

heart of marketing management are managerial functions that consider ideas, products 

and services as the main categories. In [2, p. 78] marketing management is characterized 

as the process of identifying target markets to implement pricing policies, promotion and 

distribution of ideas, products and services for the exchange that meets the demand and supply in 

the market.  

According to the work [3, p. 98], the concept of marketing management implies: 

– the orientation of the firm for market needs; 

– strategic approach of the firm’s employees; 

– commercial success; 

– mobile response to changes in the environment; 

– provision of stable competitive advantages; 

– existence of a systematic and an integrated approach to conduct  management activity of the 

enterprise. 

Consequently, the main objectives of marketing management are as following: market 

analysis, organization, planning, motivation, implementation of tasks, monitoring and analysis of 

marketing activities [4, p. 44 – 45]. 

Main functions of marketing management are shown in Fig. 1. 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика» 
 

 

43 

 

Fig. 1. Main functions of marketing management 

Source: developed by the authors based on [1] 

 

It is necessary to draw attention to the fact that the application of marketing management 

at the enterprise is closely linked with research, analysis, and response to changes both 

internal (financial potential of the enterprise, technological features, staffing, organizational 

structure, etc.) and external (political position of the state, the state of the economy, changes in the 

legislative and normative provision, the social sphere, competitors, etc.) the environment of the 

firm [5, p. 90]. 

So, systematizing research on the definition of the nature, objectives and functions of 

marketing management of many economists, marketing management can be represented as a 

system, program-target mechanism for interaction of marketing and management tools to adapt the 

enterprise to changes in the marketing environment in order to maximize satisfaction [5, p. 97]. 

Management tools are: hierarchy; organizational culture and market. The indicated tools are 

applied in the following areas of management: production, finance, staffing, various types of 

innovations, accounting, marketing policy, foreign economic activity.  

The correct understanding of the marketing management concept is possible with a detailed 

study of the above listed marketing and management tools. 

For the correct formation of marketing management, an enterprise needs an understanding of 

the sequence of implementing the marketing management process [6]. This process is 

implemented in the sequence shown in Fig. 2. 

Consequently, as a result of research on the consistency of the process of 

marketing management at the enterprise, it should be noted that this process consists of many 

stages, aimed at managing the demand of potential consumers, satisfying and serving the needs of 

the market. 

Analyzing the foregoing, knowledge of the theoretical foundations of marketing management 

is a prerequisite for the formation and effective functioning of the marketing management of the 

enterprise. Formation of marketing management in an enterprise of any branch and form of 

ownership is an objective necessity, since in the conditions of a market economy the level of 

competition and risk of the firm increases. 
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Fig. 2. Sequence of the process of marketing management in the enterprise 
Source: [6, p. 76] 

 

The enterprise must be able to respond in a timely manner to changes in the marketing 

environment. Organization of the activity of domestic enterprises on the basis of effective 

marketing management will improve the efficiency of their operation. 
References 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронга, В. Вонг, Дж. Сондерс. – [5-е европ. изд.]. – 

М.: Вильямс, 2017. – 752 c. 

2. Бережной В. М. История экономических учений: учеб. пособ. [для вузов] / В. М. Бережной, 

В. С. Кушнир, Л. С. Сухомлин. – Х.: Эспада, 2007. – 313 с. 

3. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / А. В. Войчак. – 

К.: КНЕУ, 2010. – 100 с.  

4. Морозов Ю. В. Основы маркетинга: учеб. пособ. / Ю. В. Морозов. – [8-е изд.]. – М.: ИТК Дашков и К, 

2016. – 148 c.  

5. Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход / Дж. Шонесси. – М.: Питер, 2017. – 

864 c. 

6. Моргунов В. И. Международный маркетинг: учебник [для бакалавров] / В. И. Моргунов, 

С. В. Моргунов. – М.: Дашков и К, 2015. – 184 c. 

7. Акулич М. В. Интернет-маркетинг: учебник [для бакалавров] / М. В. Акулич. – М.: ИТК Дашков и К, 

2016. – 352 c. 

 

 

УДК 331.101 

Осадчук Т. В. 

студентка групи ММ-КВ-72кц, 

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 

Науковий керівник: 

Буряк В. Г. 

к. е. н, 

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 
 

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Перехід країни до ринкової економіки, вихід підприємств на світовий рівень вимагає від 

суб’єктів господарювання підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності 

продукції на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм 

господарювання та сучасних методів керування персоналом. Основними завданнями оцінки 

ефективності управління підприємствами в сучасних умовах є: 
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– економічний аналіз фінансового стану підприємства для об’єктивної оцінки 

використання фінансових ресурсів, виявлення внутрішньогосподарських резервів  

зміцнення фінансового стану, а також поліпшення відносин між підприємствами і 

зовнішніми фінансовими, кредитними, контролюючими органами; 

– якісна оцінка трудових ресурсів, ефективності їх використання та виявлення 

внутрішньовиробничих резервів підвищення продуктивності праці, зниження 

матеріаломісткості продукції та соціального захисту працівників; 

– аналіз основних показників доходів та витрат підприємства, його узагальнюючого 

вимірника – рентабельності і дослідження чинників, що впливають на величину прибутку 

підприємства. 

Ефективність економіки будь-якого суспільства, в першу чергу, визначається 

якістю наявних трудових ресурсів та способом їх включення у виробництво, адже 

основною продуктивною силою є люди з їхніми здібностями та можливостями. Якісне 

відтворення людських ресурсів, формування трудового потенціалу та раціональне його 

використання – все це залежить від управління людськими ресурсами на всіх рівнях. 

Необхідною умовою ефективного ведення виробництва є досягнення високого рівня 

продуктивності праці, економічна суть якої полягає у зменшення її кількості на 

виробництво одиниці продукції. 

Фінансовий стан підприємств характеризує розміщення і використання  засобів 

підприємства. Воно обумовлене ступенем виконання фінансового плану і мірою 

поповнення власних засобів за рахунок прибутку і інших джерел,  якщо вони передбачені 

планом,  а також швидкістю обороту виробничих фондів і оборотних коштів.  

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення 

рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як підгрунтя 

стабільної роботи підприємства і виконання ним зобовязань перед бюджетом, банком та 

іншими установами. 

Перехід до ринкової економіки створює можливості виявляти нові резерви 

ефективності праці шляхом самоорганізації учасників трудового процесу, посилення 

мотивації їх праці. Цю роботу потрібно розглядати як найважливіший елемент у системі 

управління працею, оскільки працівники отримують реальну можливість подолати їх 

відчуження від засобів виробництва, від результатів їхньої праці. 

У сучасних умовах для багатьох підприємств характерна оперативна форма управління 

фінансами як реакція на поточні проблеми. Така форма управління недосконала і для 

виконання поставлених керівництвом підприємства цілей і завдань розробляють 

конкретний варіант їх досягнення, який деталізує ключові показники ефективності – KPI 

(від англ. Key Performance  Indicators) [ 1]. 

За сучасних умов господарювання значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу 

фінансового стану підприємств, оцінки використання їх майна та капіталу, ліквідності, 

платоспроможності, фінансової стійкості та прибутковості, а також пошуку на цій основі 

способів підвищення і зміцнення фінансової стабільності підприємства. 

Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану 

підприємств різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати 

потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) підприємства, які можна 

виявити, тільки своєчасно й обєктивно проаналізувавши фінансовий стан підприємств. 

Також фінансовий стан підприємства враховують і банки, визначаючи режим його 

кредитування та диференціацію відсоткових ставок. 

Ефективність системи управління на підприємстві обумовлюється таким рівнем 

організації, планування, контролю та координації сукупності матеріальних, фінансових та 

трудових ресурсів підприємства, який забезпечує його прибутковість та стабільність. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ЧИННИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
 

На сьогоднішній день будь-який суб’єкт господарювання повинен досить чітко 

оцінювати свій рівень конкурентоспроможності задля того, щоб ефективно функціонувати. 

При цьому, саме тоді, коли підприємство має досить багато інформації про свої конкурентні 

позиції, воно має можливість визначити свої конкурентні переваги, обрати правильну 

стратегію розвитку підприємства та тактику, що мають місце на сучасному ринку. Беручи 

до уваги й те, що конкурентоспроможність – це досить багатогранне явище та сам процес її 

формування є досить складним, необхідно визначити та оцінити чинники, які впливають на 

управління конкурентоспроможністю. 

В сучасних умовах господарювання підприємства знаходяться під тиском конкурентів, 

саме тому їм необхідно постійно розвиватися та вживати заходи щодо можливого 

виживання на ринку. Спроможність витримувати конкуренцію на ринку протягом 

тривалого періоду часу характеризує така економічна категорія як 

конкурентоспроможність. Висока конкурентоспроможність – основна запорука розвитку і 

життєдіяльності підприємства. 

Бути конкурентоспроможним для підприємства – це означає вміти втриматися на ринку 

та ефективно функціонувати на ньому, отримувати прибутки та вміти пристосуватися до 

змін. Конкурентоспроможність підприємства виражається в його здатності боротися за 

долю на ринку, при цьому примножуючи свою частку на ньому, в умінні в повному обсязі 

ефективно використовувати всі наявні ресурси та новітні технології задля того, щоб свої 

товари та послуги були кращими, аніж у конкурентів за своєю якістю та змістом, та більше 

задовольняли потреби споживачів.  

Вона залежить від кількості споживачів та акціонерів, фінансових потоків та наявних 

ресурсів, що визначають можливість діяти та реагувати в конкурентному середовищі, також 

залежить і від технологічного та людського потенціалу, що сприяють в проведенні певних 

стратегічних змін [4, с. 34]. 

Так, М. Портер зазначав, що конкурентоздатність підприємства є порівняльною 

характеристикою підприємства, яка відбиває різницю між рівнем ефективності 
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використання на ньому всіх видів ресурсів порівняно до аналогічних показників інших 

підприємств певної однорідної групи [3]. 

З. А. Васильєва під конкурентоспроможністю підприємств розуміє здатність 

задовольняти потреби споживачів на основі виробництва товарів і послуг, що 

перевершують конкурентів за необхідним набором параметрів. З цим твердженням можна 

погодитися, проте ми вважаємо, що воно є не досить чітко сформованим, адже 

конкурентоспроможність підприємства залежить не лише від конкурентоспроможності 

продукції або послуг, які воно реалізовує, а й від ресурсів, різного роду потенціалів та 

можливостей підприємства [1]. 

Отже, можна сказати, що конкурентоспроможність підприємства – це широке поняття, 

яке означає боротьбу суб’єктів господарювання за досягнення найкращих результатів, 

отримання більшого прибутку від здійснення господарської діяльності, аніж у конкурентів, 

використання всіх наявних ресурсів задля отримання конкурентних переваг та 

виготовлення і реалізацію якісної та конкурентоздатної продукції.  

Чинники конкурентоспроможності для окремого підприємства можна поділити на 

декілька груп, а саме: на економічні, управлінські, та технологічні; з іншого боку – на 

виробничі, маркетингові, кадрові, фінансові, у сфері постачання. 

Таблиця 1 

Чинники формування конкурентоспроможності 
Чинники конкурентоспроможності Характеристика 

Виробничі чинники 
це технологічні особливості, які дають конкурентні переваги порівняно з 

конкурентами у якості, собівартості продукції, термінах її виготовлення 

Маркетингові (збутові) 

формуються і підтримуються маркетинговими службами підприємства. 

Їх наявність повністю залежить від політики підприємства та якості 

роботи маркетологів 

Кадрові 
пов’язані із двома умовами – кадровою політикою підприємства та 

наявністю персоналу відповідної кваліфікації. 

Фінансові 

визначаються, з одного боку, нормами рентабельності і прибутковості 

продукції та інвестованого капіталу, а з іншого, – наявністю початкових і 

поточних інвестицій та фінансовою політикою підприємства. 

У сфері постачання 
визначаються можливістю отримати вчасно необхідні сировину і 

матеріали за низькими цінами, з відтермінуванням платежів тощо 

Джерело: [2, c. 183] 

 

З іншої сторони, всі чинники, що формують конкурентоспроможність підприємства 

умовно можна розділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. Внутрішніми 

чинниками підприємство здатне управляти самостійно, при цьому важливим є те, що їхня 

присутність керується системою управління на підприємстві та ставленням керівників 

підприємства до свого бізнесу. До внутрішніх чинників можна віднести такі: збут продукції, 

сировина, матеріали, напівфабрикати, діяльність керівництва та апарату управління 

підприємства, професійний та кваліфікований рівень керуючих кадрів, технологічна 

оснащеність і т. д.  

Що стосується зовнішніх чинників, то вони частково підконтрольні підприємству, 

або виступають умовами, до яких підприємство має пристосуватися. До них належать 

такі чинники: соціальні (кваліфікованість робочої сили), політичні (міжнародні 

конфлікти, політична ситуація в країні), економічні (інфляційні процеси, податкова 

політика держави), техногенні чинники і т.д. Досить важливо зазначити і ті 

зовнішні чинники, на які підприємство може впливати своїми діями. Цими чинниками є 
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споживачі, поведінка конкурентів, ставлення до підприємства та продукції громадськості та 

контактні аудиторії. 

Отже, на основі вищесказаного, можна зробити висновок, що існує досить 

велика кількість чинників, що впливають на конкурентоспроможність 

підприємства. Доцільно зазначити, що за правильного управління кожен чинник здатний 

сприяти формуванню додаткових конкурентних переваг, тому важливим є визначення 

методів і напрямків управління чинниками конкурентоспроможності як підприємства, так і 

його продукції. 
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БЮДЖЕТУВАННЯ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ  
 

Бюджетування як дієва методика управління витратами і доходами компанії 

посідає значне місце в системі менеджменту. Ринковий вектор розвитку економіки 

держави визначається жорсткою конкуренцією та величезною невизначеністю майбутнього 

і тому для будь-якого суб’єкта господарювання питання організації комплексу 

випереджувальних заходів задля досягнення оптимальних наслідків економічних рішень є 

вкрай важливим і значущим. Одним з наріжних каменів ефективної інформаційної системи, 

котра забезпечує менеджмент своєчасною, релевантною інформацією, яка дозволяє 

скоординувати діяльність як кожного структурного підрозділу, так і компанії в цілому є 

бюджетування [5, с. 608]. 

Згідно з визначенням Інституту дипломованих бухгалтерів з управлінського 

обліку США, «бюджет – це … кількісний план у грошовому вираженні, 

підготовлений і прийнятий до певного періоду часу, що показує плановану 

величину доходу, яка повинна бути досягнута і (або) витрати, які повинні бути 

понесені протягом цього періоду, і капітал, який необхідно залучити для досягнення 

даної мети» [1, с. 98]. В системі менеджменту бюджетування вирішує, перш за все, 

тактичні завдання. 

Саме процес складання та узгодження бюджетів дозволяє перетворити загальну 

корпоративну стратегію в конкретні кількісні показники ресурсів, витрат, доходів та 

закріпити їх за керівниками різних рівнів управління. Вислів директора компанії 
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Hewlett-Packard про те, що не можна керувати тим, що неможливо виміряти, але все, 

що вимірюється, можна досягти давно став яскравою квінтесенцією сутності, 

необхідності та дієвості бюджетування. Збалансована система показників, до якої 

входять такі взаємопов’язані компоненти як фінанси, клієнти, внутрішні бізнес- 

процеси, навчання та підвищення кваліфікації, була створена американськими 

вченими Робертом С. Каштаном і Девидом П. Нортоном і передбачає чіткий 

переклад стратегії організації в площину зрозумілих, конкретних дій задля 

досягнення мети, критеріїв їх рішення через показники, які можна виміряти та 

оцінити [3, с. 352]. Таким чином, можна сказати, що бюджет – це всебічний план 

придбання необхідних ресурсів та їх використання протягом визначеного періоду, яким є 

фінансовий рік. 

Бюджетний процес в компанії передбачає вирішення низки питань економічного, 

технічного і поведінкового характеру. На теперішній час перші два блока питань 

мають доволі велику практику; розвиток інформаційних технологій дозволяє 

кожній організації підібрати найбільш оптимальний для своїх потреб та 

можливостей варіант автоматизації бюджетування: від використання програми Excel (або 

1С Бухгалтерія для України) до придбання коштовних спеціалізованих програм на базі 

SAP SEM (Strategic Enterprise Management) BPS (Business Planning and Simulation). 

Безумовно, економічні і технічні акценти мають велике значення, але ж після складного, 

багатогранного, важкого, довгого процесу їх вирішення компанія виробляє певний шаблон 

[4, с. 214]. І хоча цей шаблон буде зазнавати змін у зв’язку зі змінами в організації, бо вона, 

як загальновідомо, проходить етапи розвитку, певна схематика процесу бюджетування 

компанією створюється. 

Стосовно ж поведінкової складової бюджетування, слід зазначити, що вона буде завжди. 

Досягнення визначеної мети організації можливе при ефективному впливу на поведінку 

топ-менеджерів та всього персоналу в потрібному напряму. Цьому сприяє бюджетування 

через узгодження цілей компанії (тобто власників бізнесу) і менеджерів (найманого 

персоналу), участь персоналу в підготовці бюджетів, забезпечення мотивації, посилення 

підзвітності керівників різних ланок. 

При складанні бюджету виникають певні взаємини між людьми і міжособистісні 

конфліктні взаємовідносини будуть породжувати поведінкові проблеми. «Формування, 

захист і дотримання бюджету в значній мірі є і політичним питанням. Менеджери 

відносяться до цифр так само, як адвокати – до фактів: вони користуються цифрами і 

фактами вибірково, щоб підкріпити свої аргументи, а не знайти істину» [2, с. 57].  

І тоді велика майстерність, мистецтво керівника повинно реалізуватися через 

розв’язання або пом’якшення потенційно можливого, або вже існуючого конфлікту за 

допомогою бюджетування. 
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ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ТОВ «КОННЕКТ» 

ДО РОБОТИ В УМОВА ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

В сучасних умовах особливого значення набуває створення оптимального механізму 

управління персоналом у всіх сферах діяльності, що потребує комплексного підхіду до рішення 

проблеми підвищення ефективності людського чинника у виробничих процесах. У зв’язку з 

цим існує необхідність перегляду управлінського аспекту професійної адаптації персоналу. 

Основою будь-якої сучасної організації є люди, оскільки саме люди забезпечують 

ефективне використання в процесі виробництва будь-яких видів ресурсів, що є у 

розпорядженні організації і визначають її продуктивність, економічні показники і 

конкурентоспроможність. Внесок людських ресурсів в досягнення мети організації і якість 

виробленої продукції або послуг, що надаються, залежить від ефективності управління 

персоналом і зокрема від того, наскільки ефективно проводиться робота по відбору персоналу. 

Але навіть краща система підбору не здатна забезпечити належний результат, якщо не 

приділити достатньої уваги питанню адаптації нових співробітників. Звільнення працівника 

унаслідок його нездатності освоїти нову роботу або вписатися в колектив зведуть нанівець 

результати відбору і приведуть до додаткових матеріальних витрат і пошуку іншого 

співробітника. Хороша організація прагне максимально ефективно використовувати потенціал 

своїх працівників, створюючи умови для їх професійного зростання і результативної роботи [1]. 

З позиції управління персоналом найбільший інтерес представляє професійна 

адаптація. Саме вона є інструментом у вирішенні такої проблеми, як формування у нового 

спеціаліста необхідного рівня продуктивності і якості праці в мінімальні терміни. Більшість 

керівників вже переконалися у важливості питань кадрової політики. При науково 

обгрунтованій організації професійної адаптації персоналу, компанія може одержати вагому 

конкурентну перевагу на ринку. Добре підібраний трудовий колектив, команда однодумців і 

партнерів, здатних усвідомити і реалізувати завдання, що стоять перед компанією,  

найважливіша умова ділового успіху. 

Проблема загальної адаптації людини в різних її аспектах досліджувалася досить 

широко. Зокрема, З.  Фрейд  акцентував увагу на психологічних механізмах захисної 

адаптації людини в середовищі. У розвиток цієї думки К. Левін стверджує, що до стану 

адаптованості людину приводить в першу чергу подолання внутрішніх психологічних 

конфліктів. Г.Айзенк розглядає поведінковий підхід до адаптації. Ж. Піаже наполягає на 
тому, що адаптація здійснюється за допомогою двох механізмів: асиміляції та акомодації. 

Т. Шибутані вивчає адаптацію як процес подолання різноманітних ускладнень [2]. 

Кількість наукових публікацій щодо проблеми адаптації свідчить про зростання до неї 

уваги з боку вчених різних шкіл, напрямів і галузей науки, зокрема філософії, історії, 

соціології, політології, психології, біології, медицини та ін. Водночас саме в 

управлінському аспекті «професійна» адаптація  персоналу розглядається досить не 

системно. Незавершеність та актуальність саме цього аспекту управління песроналом, а 

також постійна трансформація соціально-економічних умов господарювання сучасних 

підприємств, яка вимагає удосконалення системи управління та її подальшого розвитку 

зумовили вибір теми магістерської роботи. 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика» 
 

 

51 

 

Теоретично обгрунтувано основні напрями професійної адаптації персоналу в умовах 

перехідної економіки в телекомунікаційній сфері – посилення уваги до професійної адаптації 

персоналу і стимулів ефективної, високопродуктивної праці. Від успішного рішення цієї 

задачі у величезній мірі залежатиме формування необхідного суспільству відношення до 

праці, використання всіх резервів і можливостей підвищення його продуктивності. 

Відношення до професії, її освоєння і професійна діяльність детермінується і коректується 

професійними, психологічними, фізіологічними, соціальними і іншими чинниками, що 

визначають особливості життєвої і трудової активності людини, її життєдіяльності. 

Професійна адаптація суб’єкта діяльності є процесом динамічним і відбувається 

впродовж всього професійного життя і не обмежується яким-небудь одним періодом.  

Процес супроводу професійного становлення суб’єкта діяльності включає конструювання 

способів оволодіння операційною стороною діяльності, які своїм змістом формують мотиви 

професійного становлення, а також комплекс заходів, направлених на усвідомлення їм 

соціальній значущості своєї професії, інакше кажучи, необхідне оптимальне поєднання так 

званих змістовних (інтерес до професії, потреба в самореалізації) і адекватних (престиж 

професії, зарплата) мотивів діяльності. 

Сучаний стан стан системи професійної адаптації персоналу ТОВ «Коннект» заключається 

в постійному навчанні персоналу для досягнення більш гнучкого входження в професійну 

діяльність і подальшого професійного вдосконалення роботи персоналу. Окремо розроблені 

програми професійної адаптації для управлінського персоналу та спеціалістів дзвінкового 

центру (операторів), які мають досить чітку структуру, яка при застосуванні на практиці має 

ряд недоліків, відповідно до яких розроблені практичні рекомендації для вдосконалення 

системи управління професійною адаптацією персоналу досліджуваної організації. 

Основними етапами входження та професійна адаптація спеціаліста в ТОВ «Коннект» є 

проходження ретельно спланованї співбесіди де аналізуються вже існуючі навики та 

вміння; знайомство з компанією – організаційні моменти; базове навчання по роботі з 

клієнтами та з безпосередньою специфікою подальшої роботи; робота в колективі та 

постійний професійний розвиток нового співробітника, в цьому процесі важливу участь 

приймає не тільки безпосередній керівник, а й колектив в цілому та тренер. 
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«ГАЛЬМА» РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ 
 

В умовах перетворення національної економіки України проблема вивчення і розвитку 

нових напрямів сучасного менеджменту набуває особливої важливості. Різні сфери 

економіки на сучасному етапі розвитку України підлягають розширенню, зазнають суттєвих 

змін. Галузь менеджменту так само підлягає реформуванню. І починати ці реформи слід 

саме з визначення нових перспектив та пріоритетних напрямків у розвитку сучасного 

менеджменту. Але, насамперед потрібно визначити слабкі сторони та сприяти їх усуненню. 

На мою думку, ми маємо наступні проблеми: 

– неймовірне бажання заробити якомога більше грошей будь-яким шляхом; 

http://4ua.co.ua/management/yb3bc69b4c43b89421206d27_0.html
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– занадто висока самовпевненість багатьох керівників; 

– ніхто або переважна більшість не вважає головною орієнтацію на споживачів; 

– небажання щось змінювати. 

Українським підприємствам притаманна слабкість організаційної культури. Тут постає 

необхідність у формуванні ефективної організаційної культури з чіткою системою 

«корпоративних цінностей» та вираженим «корпоративним духом». 

Б. Будзан зазначає наступні недосконалості сфери управління на вітчизняному ринку: 

– нестача управлінців; 

– зневага довгостроковим плануванням управління; 

– недостатній рівень професійних навичок керівників організацій; 

– слабке залучення нових технологічних засобів [1, c. 166 – 181]. 

Ф. Хміль виділяє проблему формування культури підприємства. Великого значення він 

надає стратегії та тактиці розвитку організації. Стратегія розвитку організації повинна 

включати такі основні напрями змін: 

– покращення міжособових стосунків; 

– переоцінка цінностей організації та її членів; 

– поліпшення управління колективом; 

– зменшення напруженості між робочими групами та всередині них [2, с. 177]. 

Обмірковуючи усе вище сказане, можна визначити проблему значного відставання 

рівня українського менеджменту в порівнянні з західним, а також  зазначити, що розвиток 

організації означає мобілізацію всіх її членів на забезпечення ефективного функціонування. 

Концепція ефективної діяльності українського бізнесу, на думку Б. Будзана, повинна 

грунтуватися на наступних чинниках [1, с. 97]: 

– відмова від старих принципів ієрархічних відносин підкорення й перехід до партнерства; 

– самостійний та інноваційний характер діяльності; 

– прагнення не до максимального, а до соціально обґрунтованого прибутку; 

– гнучкий, швидкий та вільний перехід від однієї ролі до іншої відповідно до нових 

вимог насиченого ринку; 

– експериментування – перевірка різних підходів для віднаходження здатності та 

розуміння, як трансформувати можливості в успішну реальність  

Через становлення ринкової економіки, Г. Щокін радить при трансформації сприяти: 

– розвитку маркетингу; 

– підвищення ролі довгострокового планування, пов’язаного із стратегією; 

– впровадження прогресивних принципів управління за цілями; 

– створення ефективно діючих «післявиробничих» підрозділів [3, c. 282 – 284]. 

Сучасне господарське керування характеризують безліччю ймовірних рішень, 

гнучкість і неординарність господарських ситуацій та неповторність способів дії в 

конкретній ситуації. Менеджмент нас вчить, як за допомогою  прийомів, способів і шляхів 

виконання будь-яких управлінських задач, можна досягти успіху в рамках якогось 

підприємства. Управлінець грає головну роль в процесі керування, розробляє шляхи 
рішень, бере на себе відповідальність за розробку та впровадження управлінських проектів. 

Організаційна культура підприємств вітчизняного бізнесу недостатнього рівня і 

впливає на їх конкурентоспроможність та вимагає вдосконалення. 

Майбутні дослідження мають бути спрямовані на подальшу деталізацію моделі 

організаційної культури вітчизняного менеджменту. 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕСУРС МЕНЕДЖМЕНТУ 
 

Енергетичний ресурс – носій енергії, яка використовується або може бути використана 
під час здійснення господарської та іншої діяльності. В ході такої діяльності вартість 
енергетичного ресурсу стає складовою собівартості продукції. Оскільки вартість продукції є 
основою для забезпечення конкурентоспроможності продукції, вона буде впливати на 
ефективність діяльності промислового підприємства на ринку, особливо в умовах жорсткої 
конкуренції. Таким чином, ефективне використання енергії стає одним з головних питань, 
вирішення якого потребує особливої уваги з боку керівництва підприємств, зокрема 
промислових, технологічні процеси яких зазвичай є енергомісткими. Для досягнення 
бажаних результатів у сфері енергозбереження недостатньо лише вживати відповідних 
заходів, потрібно також систематично здійснювати управління енергоспоживанням, 
основна задача якого полягає у зниженні витрат на енергоресурси за необхідної їх кількості 
та якості. Як відомо із зарубіжної практики, з цією метою на будь-якому промисловому 
підприємстві створюється система енергетичного менеджменту, основною метою 
функціонування якої є систематичне, цілеспрямоване підвищення енергетичної 
ефективності господарювання за одночасного раціонального використання всіх інших 
ресурсів [1, с. 9]. 

Енергетичний менеджмент є обов’язковим елементом в структурі підприємства, яке 
поставило собі за мету скорочення споживання енергетичних ресурсів, шляхом їх 
ефективного використання. Енергетичний менеджмент є ефективним інструментом для 
підвищення конкурентоздатності підприємства, шляхом скорочення видатків на придбання 
енергетичних ресурсів. 

Особливо актуальна тема ефективного управління енергетичними ресурсами у сфері 
виробництва. При цьому ефективність, досягнута в результаті зміни в управлінні 
споживанням енергією, як показує сучасний досвід, виявляється вище, ніж при 
впровадження нових технологій. 

Переваги системи енергетичного менеджменту по-перше, в тому, що це дає можливість 
управляти ризиками, пов’язаними з теперішнім і майбутнім енергопостачанням Вашої 
компанії. І Ви зможете спостерігати за змінами та ефективно реагувати по мірі поступання 
задач. 

По-друге, виявлення можливостей для більш ефективного споживання енергії та в 
результаті скорочення енергетичних витрат і підвищення загальної продуктивності Вашої 
компанії. Також, скорочення викидів і досягнення встановлених цільових показників [2].  

І на фініші – покращення позитивного іміджу Вашої компанії перед регулюючими 
органами та зацікавленими сторонами. 

Тож, розуміючи, що це важливий ресурс у наш час і потрібний, його потрібно зберігати 
та нарощувати. Система енергетичного менеджменту важлива для всіх організацій, 
незалежно від розмірів і сфери бізнесу. 

Енергетичний менеджмент – це діяльність, спрямована на забезпечення раціонального 
використання паливно-енергетичних ресурсів, яка базується на отриманні 
енерготехнологічної інформації шляхом обліку, проведення типових енерготехнологічних 
вимірювань та перевірок, аналізі ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів та впровадження енергозберігаючих заходів. 
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ВКРАПЛЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У 
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

 

Забезпечення світового правопорядку є одним із важливих завдань, яке стоїть перед 
державами світу та закладено в їхню політичну діяльність. З моменту здобуття 
незалежності, наша держава постійно прагнула спільно із світовим товариством 
підтримувати міжнародний правопорядок. Тому протягом всього свого існування Україна 
ставала учасником тих чи інших міжнародних договорів, котрі з часом ратифікувала та 
спрямовувала на боротьбу із різними злочинами. Частина норм із міжнародних договорів 
знайшла своє відображення в Кримінальному кодексі України (далі – ККУ), окремому 
20 Розділі «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку». Цей 
розділ ККУ, на думку С. М. Мохончука, охопив систему злочинів, які світове 
співтовариство розглядає як особливо глобально небезпечні для всього людства, оскільки 
вони підривають основи всього правопорядку та можуть становити загрозу існуванню 
людства як такого [1, c. 17] .  

Щодо загальної характеристики злочинів проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку, то слід зазначити, що характерною ознакою злочинів 
20 Розділу ККУ є те, що вони не мають спільного родового об’єкта. Такими об’єктами 
А. В. Шевчук та М. Д. Дякур  визначають: 1) мир; 2) безпека людства; 3) міжнародний 
правопорядок [2, c. 389]. Подібна позиція визначається і в підручнику «Кримінальне право 
України: Особлива частина» за редакцією В. В. Сташиса та В. Я. Тація [3, с. 566]. 

Загальна характеристика злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного 
правопорядку дозволяє визначити, що з об’єктивної сторони злочини проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку є суспільно небезпечними діяннями, засоби 
вчинення злочину та знаряддя вчинення злочину можуть відрізнятися. Суб’єктивна сторона 
цих злочинів характеризується  прямим умислом, окремим з них властива і спеціальна мета. 
Суб’єктами злочинів можуть бути осудні особи, які досягли 16-річного віку, а за вчинення 
злочину, передбаченого ст. 443 ККУ – 14-річного віку. 

Аналізуючи наукові джерела, нормативно-правові акти, на нашу думку, злочини 
визначені в 20 Розділі ККУ можна умовно поділити на міжнародні злочини та злочини 
міжнародного характеру.  

Міжнародні злочини – це злочини проти миру і безпеки людства. До них слід віднести 
такі злочини: пропаганда війни; планування, підготовка, розв’язування та ведення 
агресивної війни; порушення законів та звичаїв війни; застосування зброї масового 
знищення; розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї 
масового знищення; екоцид; геноцид. Злочини міжнародного характеру – це злочини проти 
міжнародного правопорядку. До них слід віднести: виготовлення, поширення 
комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів; посягання на життя представника 
іноземної держави; злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист; 
незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Червоного 
Кристала; піратство; найманство. 

Щодо міжнародних злочинів, то науковці відносять до них особливо небезпечні для 
людської цивілізації порушення принципів і норм міжнародного права, що мають 
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основоположне значення для забезпечення миру, захисту особистості та життєво важливих 
інтересів міжнародної співдружності в цілому [4, c. 19]. Такої ж думки Т. Х. Хачатурян, 
К. В. Юртаєва, які вважають, що міжнародний злочин як винне діяння, спрямоване проти 
основних універсальних цінностей міжнародної спільноти, які визнані міжнародним правом 
[5, c. 15; 5, с. 19]. Причому К. В. Юртаєва пропонує віднести до міжнародних злочинів такі 
як, геноцид, екоцид, злочини проти людства, військові злочини тощо [4, c. 19].  

Однією із ключових ознак злочину міжнародного характеру є закріплення його 
протиправності у міжнародному договорі [6, c. 73]. Україна, будучи учасником цих 
договорів повинна їх виконувати, імплементувати у своє законодавство, а при вчиненні 
злочинів міжнародного характеру, передбачених 20 Розділом ККУ, повинна керуватися, 
окрім національного кримінального кодексу, також міжнародними договорами. Наприклад, 
такими як Міжнародна конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, 
фінансуванням і навчанням найманців 1989 року, яку Україна ратифікувала в 1993 року 
(вона характеризує такий злочин як найманство); Конвенція про заборону розробки, 
виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення 1993 року,  
ратифікована Україною 1998 року (визначає положення  про зброю масового знищення, а 
саме хімічну) тощо.  

Проаналізувавши ККУ можна побачити, що більшість злочинів міжнародного 
характеру міститься в інших розділах кодексу. Наприклад, катування, тероризм, торгівля 
людьми тощо. Вважаємо, що закріплені норми в 20 Розділі ККУ, які стосуються 
міжнародних злочинів, потребують розширення. На нашу думку, до  ККУ слід внести зміни, 
а саме змінити назву 20 Розділу ККУ з «Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку» на «Злочини міжнародного характеру та міжнародні 
злочини». Відповідно включити в цей розділ інший перелік злочинів, ніж той, який у даний 
час передбачений. Причому, перелік цих злочинів має бути чітко прописаний, враховуючи 
їх посягання на мир та безпеку людства та міжнародний правопорядок.  
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ 

В УКРАЇНІ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЙОГО ПОДОЛАННЯ 
 

Нігілізм, або ж соціальний нігілізм (від лат. nihil – ніщо), – це невизнання 
загальноприйнятих цінностей, ідеалів, моральних норм, культури тощо. [1]. Розглядаючи 
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правовий нігілізм, ми його розуміємо як невизнання загальноприйнятих правил поведінки, 
що встановлюються та санкціонуються державою.  

Вивчаючи це негативне, а навіть суспільно небезпечне явище, можна стверджувати 
про нехтування загальноприйнятими нормами права, моралі, відсутністю правової 

культури населення. Крім того, правовий нігілізм може  проявлятися у викривленому 
уявленні про цінність права та у зневажливому ставленні до правових норм, 
традицій і принципів.  

Правовий нігілізм в Україні має глибокі історичні, економічні та соціальні корені. 
Багатовікова правова незабезпеченість суспільства, ігнорування національної самобутності 

народу – все це сприяло послабленню або, навіть, втраті поваги до законності, необхідності 
встановлення та дотримання правопорядку [2, с. 67]. 

Першою і найголовнішою причиною виникнення правового нігілізму в Україні є 

високий рівень корупції, що зумовлює недовіру громадян до влади. Так, за 
результатами дослідження Transparency International «Індекс сприйняття корупції» (CPI) 

за 2017 рік, Україна здобула 30 балів зі 100 можливих і таким чином посіла 130 місце (зі 
180 країн). У порівнянні з 2016 роком – це на 1 бал більше, тобто на 1 позицію 

вище (29 балів, 131 місце зі 176 країн) [3]. Водночас, такий повільний ріст індексу 
України, фактично падіння динаміки зростання вдвічі порівняно з 2016 роком, 
пояснюється різними політичними, соціально-економічними, суспільними і правовими 

обставинами, серед яких можна відмітити й постійні законодавчі ініціативи органів 
державної влади.  

Тому, другою причиною, що породжує правовий нігілізм ми вважаємо прийняття 
законотворчими органами влади великої кількості нормативно-правових актів різної 

юридичної сили, їх неузгодженість між собою, що сприяє утворенню не тільки правових 
колізій, але й правових прогалин. 

Іншою причиною правового нігілізму є відсутність практичних механізмів 

застосування норм права. Тобто, є закон, а нема підзаконної бази практичного його 
застосування, а також фінансового підґрунтя для його втілення на практиці.  

Проблеми фінансового характеру гальмують процес упровадження норм права, 
створення відповідних інституцій, які б  у повній мірі забезпечували правотворчу, 
правоохоронну та правозахисну функції, що є причиною виникнення різних соціальних 

конфліктів у суспільстві.    
Не менш важливою причиною виникнення правового нігілізму є правова неосвіченість, 

неграмотність населення, низький рівень правової культури, що в свою чергу приводить до 
неусвідомленого нехтування нормами моралі та порушення загальноприйнятих правил 

поведінки. 
Узагальнюючи вищесказане, можна окреслити причини виникнення правового 

нігілізму: 

– високий рівень корупції і, як результат, абсолютна недовіра громадян до влади; 
– нестабільність та швидкоплинність нормативно-правових актів, видання таких, що 

взаємовиключають один одного, містять прогалини, інколи вступають у суперечність з 
раніше прийнятими правовими актами, створюючи тим самим правові колізії; 

– відсутність необхідного правового досвіду, навичок, грамотності, системи правової 

освіти і просто необізнаність населення з правовими нормами; 
– занепад моралі, загальнолюдських цінностей, відсутність необхідної правової 

культури; 
– правова незахищеність особи, що підриває віру в закон, справедливість, у здатність 

держави забезпечити правопорядок, стабільність, запобігання злочинним посяганням [4]. 
Таким чином, основними заходами подолання правового нігілізму є: по-перше, 

заходи політичного, правового та соціально-економічного характеру, які безпосередньо 
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пов’язані з подоланням факторів, які перешкоджають розвитку правової держави та 
громадянського суспільства; по-друге, заходи освітньо-культурного характеру, а саме 

забезпечення необхідного рівня юридичної грамотності населення, шляхом створення 
відповідних умов навчання через засоби масової інформації, інформаційно-
телекомунікаційні технології, правничі школи, безкоштовні правові консультації, 

різноманітні культурно-просвітницькі заходи загальнодержавного масштабу із залученням 
широких верств населення. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
 

В даний час політика нашої держави спрямована на реформування системи місцевого 
самоврядування і передбачає децентралізацію влади – тобто передачу від органів 

виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, 
ресурсів та відповідальності. Так як територіальна громада є базисом місцевого 

самоврядування, її дослідження є актуальним. 
Територіальна громада є порівняно новим поняттям у сучасній українській юридичній 

науці та практиці, хоча за своїми звичаями і традиціями має ознаки глибокої давнини. Та 

незважаючи на те, що становлення територіальної громади триває століттями та її значення 
завжди було важливим для розвитку українського суспільства [1, с. 451 – 452]. 

Із здобуттям Україною незалежності, термін «територіальна громада» довгий час не 
використовувався в законодавстві України, яке стосувалося місцевого самоврядування. 
Лише діюча Конституція України (1996 року) та Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (1997 року), прийнятий на її основі, запровадили систему 
місцевого самоврядування з її базовим елементом – територіальною громадою.  

В Конституції України поняття територіальної громади розкривається через визначення 
місцевого самоврядування. Зокрема, стаття 140 КУ визначає, що місцеве самоврядування є 

правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України [2]. 

В ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року дещо по-іншому 
сформульоване визначення територіальної громади. В ст. 1 зазначається, що «територіальна 

громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є 
самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання 
жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр» [3]. 
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На нашу думку, визначення «територіальної громади», яке подане в Конституції 
України не повністю охоплює цей термін. Основний закон говорить, що територіальною 

громадою можуть бути жителі села, а чомусь нічого не визначає про жителів міста, селища. 
Так само і визначаючи територіальну громаду як добровільне об’єднання, Конституція 
визначає, що воно можливе як об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 

міста. Вважаємо, що таке формулювання є неправильним, оскільки громади є не тільки 
сільські, а й міські, селищні. Тому правильніше було б визначення таким чином: 

«об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ з адміністративним центром в 
селі; об’єднання у селищну громаду жителів кількох селищ, сіл з адміністративним центром 

в селищі; об’єднання у міську громаду жителів кількох міст, селищ, сіл з адміністративним 
центром в місті».  

Причому, даючи таке визначення, нами було звернуто увагу на ЗУ «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» від 05 лютого 2015 року, де в частині 2 статті 3 
визначено, що «об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено 

місто, є міською територіальною громадою, центром якої визначено селище, – селищною, 
центром якої визначено село, – сільською» [4].  

Тому, на нашу думку, Конституція України потребує внесення змін в частині 

Розділу 11 – Місцеве самоврядування. Зокрема, в Основному законі потрібно чітко 
сформулювати, що таке територіальна громада.  

На даний час, серед нормативних актів не зустрічаються ті, які присвячені окремо 
територіальним громадам (окрім ЗУ «Про об’єднання територіальних громад»). Більш 

ідеальним в цій ситуації було б прийняття ЗУ «Про територіальні громади», який би чітко 
вже на основі внесених змін до Конституції України окреслив поняття «територіальної 
громади», її види, статус, повноваження тощо. 

Визначення «територіальної громади» подане ЗУ «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на наш погляд, також не чітко окреслює поняття «територіальна громада». Закон 

враховує, що до неї можна віднести жителів села, селища, міста що є самостійними 
адміністративно-територіальними одиницями (з чим ми погоджуємося) або добровільне 
об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр (з чим ми не 

погоджуємося). Вважаємо, що до ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» слід внести 
зміни, які відповідали б зміненим положенням Конституції України, а положення з яким ми 

не погоджуємося сформулювати наступним чином: «добровільне об’єднання жителів 
кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний адміністративний центр». 

Отже, виходячи з вищезазначеного, вважаємо, що на даний час законодавство України, 
яке стосується місцевого самоврядування потребує змін.  

Також, на нашу думку, визначення поняття «територіальна громада» має бути 

сформоване таким чином: територіальна громада – це жителі села, селища, міста або 
добровільне об’єднання жителів кількох сіл, селищ у сільську громаду з адміністративним 

центром в селі, добровільне об’єднання жителів кількох селищ, сіл у селищну громаду з 
адміністративним центром в селищі, добровільне об’єднання жителів кількох міст, селищ, 

сіл у міську громаду з адміністративним центром в місті, які є громадянами України та 
безпосередньо або через сформовані ними органи місцевого самоврядування вирішують 
питання місцевого значення. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА НА ТВОРЧІСТЬ 
 

 «Результати інтелектуальної творчої діяльності відрізняються від результатів інших 
видів людської діяльності тим, що вони зв’язані з ім’ям свого творця. Обов’язкове 
згадування імені автора є одним із особистих авторських прав. Виникло воно, власне 
кажучи, з появою писемності, з появою друкарства з’явилися елементи майнових прав 
авторів…» [1]. 

« …виключне право … не зв’язане з питанням про авторство духовного продукту і 
дуже легко відривається від особистості тієї людини, духовній творчості якої зобов’язаний 
своїм існуванням об’єкт права. Авторське право в руках видавця…залишає особу творця 
зовсім осторонь» [2]. 

І, дійсно, розглядаючи особу автора, ми беремо до уваги матеріальний результат, але 
зовсім забуваємо про той духовний і інтелектуальний вклад, який він поклав у свій 
«продукт».  Але юридичний аспект ґрунтується в основній своїй частині на матеріальному 
складі цього «продукту».  

Коли суб’єкти авторського права втілюють свої здібності, вони в результаті отримують 
щось нове (твір, картину, наукову знахідку і т. п.). Таким чином вони реалізовують своє 
невід’ємне право на творчість. 

Реалізація норм права – це втілення встановлених правових норм у діяльність суб’єктів 
права через виконання юридичних обов’язків, використання суб’єктивних прав, дотримання 
заборон. 

Ознаки реалізації норма права: 
1) правомірність дій, тобто їх відповідність нормам права (неправомірні дії, вчинення 

правопорушення не можуть вважатися реалізацією норм права); 
2) соціальна корисність дій - їх спрямованість на задоволення приватних і публічних 

потреб та інтересів суспільства і людини; 
3) процедурний характер дій, регламентованість нормами права процесу (стадійності) 

діяльності суб’єктів права; 
4) вольовий характер дій, тобто їх усвідомлення, находження аргументів на користь 

балансу між суб’єктивними інтересами і нормами; настанова на дії, що відповідають 
нормам і принципам права; 

5) забезпеченість державою процесу і результату реалізації права. Норми права 
втілюються в життя відповідно до їх призначення: логічні (класичні) норми діють 
безпосередньо, спеціалізовані (нетипові) норми (загально-закріплені, установчі, 
прогностичні, декларативні, дефінітивні, темпоральні, тощо) – через системні зв’язки з 
логічними нормами в якості їх помічників у регулюванні суспільних відносин, поведінки 
людей [3]. 

Конституція України закріплює право кожної людини на вільний розвиток своєї 
особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей (ст. 23 
Конституції України). 

Одним із численних проявів розвитку особистості є гарантована кожному свобода 
літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, 
авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що випливають у зв’язку з різними 
видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без 
його згоди, за винятками, встановленими законом. 

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим 
співтовариством (ст. 54.Конституції України). 
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Як відомо, що право (суб’єктивне) – це міра можливої поведінки, яка захищається з 
боку закону. Суб’єкт вже на свій розсуд може вибирати користуватися ним чи ні.  

Що відбувається, коли людина все ж бажає скористатися своїм авторським правом, 
закріпленим Конституцією України і має намір стати автором. Чи має така людина захист з 
боку нашої Держави та законодавства? 

Пропоную звернутися до праці відомих правознавців. Відомо, що прояви творчих 
здібностей суб’єкту можуть мати різні напрями (наукова, художня, літературна и т. п.), а, 

відповідно, і результат реалізації права на творчість буде різний. Якщо розглянути думку 
авторів з приводу реалізації права на наукову творчість, то можна зазначити: «Аналіз 

сучасного законодавства, в першу чергу, Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» доводить, що правові акти зовсім небагато уваги приділяють проблемам 
визначення меж права на свободу здійснення права на наукову творчість. Як певні 

елементи, що вказують на ці межі, можна розцінювати положення ст. 5 (вчений) та ст. 6 
(науковий працівник) Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Так, у 

ст. 5 зазначено, що вчений має право обирати форми, напрями і засоби науково-технічної 
діяльності відповідно до своїх інтересів, творчих можливостей та загальнолюдських 
цінностей, а також зобов’язаний при провадженні цієї діяльності не завдавати шкоди 

здоров’ю людини, її життю та довкіллю….Підсумовуючи, зауважимо, що свобода наукової 
та науково-технічної творчості, очевидно, не є абсолютною, творчий процес може підлягати 

певним обмеженням, основою яких є або критерії «моральної доцільності», або 
«безпечності результатів наукової діяльності». Проте наступна принципова риса викликає у 

нас пересторогу. На відміну від художніх проявів творчості (мистецтва), наукова і, тим 
більше, науково-технічна діяльність складаються з двох важливих і взаємопов’язаних 
елементів: теоретичних наукових розробок та практичних (лабораторно-

експериментальних) результатів, які повинні надати оцінку (підтвердження або 
спростування) теоретичним конструкція … Навіть засоби сучасного моделювання з 

використанням комп’ютерних програм не можуть замінити за своєю очевидністю наслідки 
експериментальної перевірки» [4]. 

«…творчість не слід вважати просто синонімом винахідливості. У постіндустріальному 

світі творчу здатність прийнято вважати прерогативою таланту, наслідком природної 
обдарованості. На думку філософа А.Уайтхеда, творчість – це особлива сутність, яка 

характеризує кінцеву природу факту. Щось нове виникає там, де його раніше не існувало – 
у цьому полягає суть творчої спроможності. У такому підході свобода творчості виступає 

нормативною вимогою щодо належної організації діяльності, яку неможливо передбачити 
або спланувати» [5]. 

Законом України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 8) закріплений перелік 

творів науки, літератури, архітектури та інше, на які поширюється авторське право. Це ті 
об’єкти, автори (власники) яких можуть претендувати на захист свого авторського права у 

відповідних інстанціях. 
«…головною особливістю цієї системи (захисту авторських прав – прим.) є те, що вона 

певною мірою носить штрафний (карний) характер» [6]. 
Підводячи підсумок, можна зазначити, що реалізація суб’єктивного права на творчість 

завжди пов’язана з винахідливістю та обдарованістю особистості. В контексті сучасності 

захисту права на творчість законодавство України, на мою думку, приділяє недостатньо 
уваги, але з розвитком інформаційних каналів згодом актуальність дієвих способів захисту 

суб’єктивних прав, пов’язаних з реалізацією творчих здібностей людини, має зрости і 
дістати межі повного врегулювання з боку нашої держави. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

НАДРОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

На сьогоднішній день, правове регулювання надрокористування в Україні покликане на 
задоволення потреб суспільного виробництва, охорону прав надрокористувачів, 
забезпечення раціонального використання природних ресурсів навколишнього середовища, 
охорони надр. Тому, слід звернути увагу на окремі аспекти правового регулювання 
надрокористування, а саме суперечності, які виникають у зазначеній сфері. 

Аналізуючи положення ст. 14 Кодексу України про надра (далі – КУпН) [1], слід 
зазначити, що кодекс не надає вичерпного переліку видів користування  надрами, а саме, 
поряд із певними видами, зазначає формулювання «для задоволення інших потреб». 
Оскільки, законодавчо визначено, що для надрокористування потрібний спеціальний дозвіл 
(ст. 16 КУпН), окрім землевласників та землекористувачів, для видобування відповідних 
корисних копалин за певних умов (ст. 23 КУпН) постає питання, що стосується саме 
випадків, коли потрібно отримати дозвіл для іншого виду надрокористування, який не 
передбачений КУпН. Зокрема, у  гірничо-геологічному законі республіки Польща, який не 
містить переліку видів користування надрами, але в його ст. 15 визначені види 
надрокористування для яких потрібен спеціальний дозвіл [2, с. 15]. При врегулюванні 
визначеної проблематики необхідно запозичувати іноземний досвід, наприклад, щодо 
необхідності отримання спеціального дозволу лише для тих видів надрокористування, які 
визначені в КУпН.  

Окремим питанням правового регулювання надрокористування є сфера створення 
об’єктів, що мають культурне, наукове та інше значення (ст. 14 КУпН). Оскільки, в КУпН  
на відміну від геологічного вивчення надр (ст. 38 КУпН), не визначено порядок 
використання надр для даного виду, тому, слід закріпити дане положення в КУпН. 
Оскільки, необхідно врегулювати на законодавчому рівні вимоги щодо створення 
геологічних об’єктів, визначити порядок державної реєстрації та ін. Адже створення 
об’єктів, що мають культурне, наукове та інше значення є досить важливим, тому необхідно 
звернути увагу на здійснення правової регламентації цього питання.  

Окрім того, слід звернути увагу на  зміст понять гірничі відносини та відносини 
надрокористування. Стаття 2 КУпН визначає, що предметом регулювання цього кодексу є 
гірничі відносини з приводу раціонального, комплексного використання надр для 
задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, 
охорони надр, гарантування під час користування надрами безпеки людей, майна 
навколишнього середовища, а також охорона законних інтересів і прав підприємств, 
установ, організацій та громадян. Слід зазначити те, що гірничі відносини є ширшими за 
відносини надрокористування, так як включають окрім використання й інші охорони, 

http://westudents.com.ua/glavy/70144-1-realzatsya-norm-prava-ponyattya-ta-osnovn-oznaki.html
http://khpg.org/index.php?id=1444641832
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управління і т.д. Тому, при регулюванні відносин з надрокористування можливо посилатися 
на Гірничий Закон України [3] та ін.  

Досить важливим питанням є зміст надрокористування в Україні, оскільки, він 
визначається сукупністю правомочностей, які може вчиняти надрокористувач, займаючись 
певним видом надрокористування. Кодекс Україні про надра розкриває зміст цього поняття 
двома способами, а саме: володіння, користування надрами; здійснення певних дій залежно 
від виду надрокористування (ст. 14 КУпН). Макаренко О. Ю. зазначає, що право володіння, 
що належить надрокористувачу виражається в господарському пануванні надрокористувача 
над об’єктом у вигляді ділянки надр [4, с. 215]. 

У даному випадку, зміст надрокористування залежить від певного виду діяльності 
пов’язаної з ними. Наприклад, при геологічному вивченні надр, надрокористування буде 
полягати у вивченні, встановленні наявності корисних копалин, будівництві підземних 
споруд (ст. 20 КУпН). Якщо говорити про видобування корисних копалин, то 
надрокористування полягає у видобутку корисних копалин (п. 2 ч. 1 ст. 14 КУпН). 

Отже, на підставі зазначеного вище слід зробити висновок, що  законодавство про 
надра потребує вдосконалення, оскільки не всі відносини підлягають регулюванню, так як 
сучасне законодавство про надра перебуває у стані розвитку. На сьогоднішній день 
законодавство про надра потребує вдосконалення, оскільки чіткість та ясність норм 
забезпечить правову визначеність діяльності надрокористувачів. 
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

Сьогодні в Україні відбувається становлення громадського суспільства. Україна на 
сучасному етапі розвитку держави швидко інтегрує в Європейське суспільство. Приєднання 
до Європейських правових цінностей зумовлює необхідність отримання студентами знань 
про державно-правові явища, які є одним з провідних засобів впорядкування суспільних 
відносин. 

Завдання кожного викладача будь-якого навчального закладу обрати педагогічні 
стратегії, що забезпечать здатність студента ефективно діяти за межами навчальних 
ситуацій, продуктивно розв’язувати в повсякденному житті реальні проблеми. Становлення 
України як правової, демократичної, соціальної держави передбачає високий рівень 
правової культури кожного громадянина, яка тісно пов’язана з правовою культурою 
суспільства вцілому.  

Правова культура суспільства – це різновид загальної культури, який становить 
систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності 
даного суспільства. 

Правові цінності формуються з багатьох складових, з таких як активність суб’єктів 
права, якісні закони, добровільність виконання правових норм, ефективна юридична 
практика, реальність прав і свобод громадян [1]. 

Традиційно правову культуру прийнято поділяти на дві окремі категорії: правову 
культуру особи і правову культуру суспільства. 
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Правова культура особи – властивість, що характеризується загальною повагою до 
права, достатнім знанням змісту його норм і вмінням їх виконувати. 

Правова культура суспільства – сукупність факторів, які характеризують рівень 
правосвідомості, досконалості законодавства, організації роботи з його дотримання, стан 
законності й правопорядку [2]. 

Правова культура суспільства складається з таких найбільших правових утворень: 
– системи правових норм як особливих правил поведінки, що зовні відбиті у системі 

нормативно-правових актів, та конкретизуючих їх актів індивідуального регулювання; 
– сукупності суб’єктів права (фізичних, у тому числі і посадових осіб, державних та 

інших організацій, соціальних груп, соціальних спільностей); 
– правосвідомості – системи духовного відображення правової дійсності; 
– режиму законності й правопорядку – стану фактичної впорядкованості суспільних 

відносин, врегульованих за допомогою правових засобів. 
Правова культура особи включає правосвідомість, розуміння принципів права, повагу 

до нього, переконаність у справедливості законів, юридичних прав і обов’язків та інших 
правових явищ. У змісті правової культури особи доцільно виділити такі блоки: 

– правосвідомість як систему відображення суб’єктом правової дійсності; 

– правомірну поведінку і правове мислення; 
– результати правомірної поведінки і правового мислення. 

Залежно від характеристики правової діяльності (правомірної поведінки) правова 
культура особи поділяється на: теоретичну і практичну. 

Певний рівень правової культури досягається об’єктивних і суб’єктивних чинників. 
Серед об’єктивних визначають умови розвитку суспільства, а суб’єктивних – правове 

виховання. 

Завдання вищих навчальних закладів забезпечити постійне, системне правове 
виховання на рівні навчальної дисципліни, де повинно здійснюватися: 

1. Озброєння майбутніх фахівців знаннями законів, підвищення їх юридичної 
обізнанності. 

2. Формування у студентів правової культури і правової свідомості як сукупності 

правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до 
вимог законів, регулюють поведінку в кокретній правовій ситуації. 

3. Ознайомлення студентів зі світовим та вітчизняним досвідом правового виховання. 
4. Формування у майбутніх фахівців поваги до держави, Конституції України, законів і 

необхідності їх дотримання. 
5. Спонукати студентів до самовиховання і вироблення навичок і вмінь правової 

поведінки в різних аспектах суспільного життя [3]. 

Процес правового виховання студентів не може бути обмежений лише засвоєнням 
певної суми знань, але й доповнений відомостями їх практичного застосування.  

У вищому навчальному закладі необхідно проводити тренінги з питань профілактики 
правопорушень, здорового способу життя та прав людини; проводити тижні правових знань 

з залученням працівників правоохоронних органів, служби у справах сім’ї  і молоді. 
Правова культура студентів є основним показником результативності правової освіти 

та правового виховання, які виступають в якості основного механізму формування правової 

культури особистості. 
Список літератури 

1. Кузьменко Ю. В. Правова культура учнівської і студентської молоді – сучасна вимога суспільства / Ю. В. 

Кузьменко/ Педагогічний альманах. – 2013. – Випуск 17. – С. 23 – 27. 

2. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: навчальний посібник / М. В. 

Кравчук. – 3-те вид., змін. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 247с. 

3. Мануйлов Є.М. Правове виховання студентів ВНЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/30744/1/86.pdf. 



Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика» 
 

 

64 

 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, 

ОБЛІКУ, УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 

Збірник тез доповідей Міжнародної 

науково-практичної конференції 

частина 4 

(20 жовтня 2018 р.) 

 

Українською та англійською мовами 

 

Відповідальна за випуск: Загородний І. Д. 

Комп’ютерна верстка: Григоренко Л. О. 

 

Підписано до друку 17.10.2018 р. Формат 60х90/16 

Папір офсетний. Друк – ризографія. Умовн. друк. арк. 5,1 

Гарнітура Times New Roman. 

Наклад 500 примірників. Зам. № 6698 

 

 

Надруковано у ФОП Гаража М. Ф. 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія В01 № 414919 від 20.01.2003 р. 

36014, м. Полтава, вул. Шведська, 20-Б 

 

 

Всі права захищенні. 

 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. 

 

Редакційна колегія може не поділяти думок авторів. 

 

 

 

Офіційний сайт: http://www.economics.in.ua 




