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на валу, так і на якості урожаю. А ще треба вчасно вивезти зерно на елеватор, потрібні не 

лише автомобілі з правильним навантаженням на вісь, але і дороги, яких фактично немає.  

За різними оцінками, втрати від цих операціях можуть досягати 25 %. 

При експорті пшениці необхідно заздалегідь враховувати звичайні (середні) потенційні 

можливості використання зерна, що продається, і порівнювати якості зерна не лише на основі 

змісту в нім білку або клейковини, а, що не менш важливе, також зіставляти якість продуктів 

переробки або інші споживчі якості. Абсолютно зіставляти показники стандартів різних країн 

не можливо, оскільки існує різниця в методиках визначення параметрів класифікації.  

Отже, актуальною є сертифікація проб (зразка) пшениці, класифікованої згідно діючих 

стандартів. Важливо при визначенні якісних показників проводити аналізи тими ж методами, 

якими б це робили зарубіжні покупці. 

Крім того, до ціни потрібно відноситься як до показника, що сформувався під впливом 

ринкових чинників, при цьому в різні роки різниця в цінах на зерно з різними якісними 

показниками може дуже відрізнятися. Це ж можна сказати про різницю в цінах на один і той 

же товар в різних регіонах світу або навіть України.  

Слід наголосити на тому, що у пікові жовтень-грудень дуже гостро відчувається нестача 

залізних вагонів та портових потужностей. «Укрзалізниця» не може фізично забезпечити 

потрібну кількість вагонів для операторів зернового ринку, більшість з яких вже давно 

зношені, що створює можливості для зловживань. Деякі портові оператори наростили 

потужності, але більшість портів не є глибоководними та не в змозі оперативно здійснювати 

завантаження кораблів, що також є лімітуючим чинником. 

Отже, аналізуючи всі наведені чинники, які впливають на конкурентоспроможність 

продукції, зазначимо, що мало виробити – потрібно уміти доставляти продукцію до місця 

призначення, а в цьому для невеликих підприємств виходом із ситуації є кооперування. 

Створення кооперативу дасть можливість підвищити прибутковість зерновиробництва за 

рахунок самостійної реалізації зерна на зовнішній ринок. Відповідно, аграрним 

підприємствам буде вигідно нарощувати прямий експорт зернових. 

4.3. Умови організаційного розвитку 
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Сучасний стан світової економіки характеризується зростанням кількості криз (політичні, 

технологічні, фінансові, організаційні, природні, екологічні, соціальні, психологічні,) та 

раптовості їх виникнення. Що в свою чергу вимагає від бізнес-організацій забезпечення як 

найкращих результатів організаційного розвитку (адаптації до змін). Це відбувається на тлі 

наступних ринкових тенденцій: глобалізації, інтеграції, скорочення життєвих циклів товарів, 

використання нових підходів до конкурування; інформатизації (максимальне використання 

інформаційних технологій, інструментів розробки та комерціалізації інноваційних проектів: 

краудсорсингу та краудфандінгу). Особливе місце на ринку займає сфера послуг, яка 

призводить до посилення партнерських зв’язків з клієнтами та створення додаткової вартості 

для клієнтів [1, c. 100]. 

Організаційний розвиток – це якісні зміни завдяки навчання персоналу (призводять до 

змін відносин і структур під час адаптації до ринкових вимог), набуті з досвідом реалізації 

інновацій [11, c. 384]. Базові характеристики організаційного розвитку: рішення приймається 

в цілому по підприємству; постійна реалізація дій, щодо отримання в майбутньому 

результатів розвитку; ефективне управління культурою організації (реалізація соціальних 

цілей); управління стратегічною кризою (оновленням) підприємства. 

В роботі у вигляді концептуальної моделі пропонується аналіз базових умови 

забезпечення організаційного розвитку: 

– знання ринкових змін та своєчасне пристосування до них бізнесу; 
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– стратегія навчання персоналу та ефективне підвищення кваліфікації менеджерів; 

– розвиток організаційної культури та активізація соціальної відповідальності бізнесу; 

– міжнародна сертифікація товарів, операційних процесів та максимальне використання 

технологічних можливостей. 

Знання змін ринку бізнесу (попиту, комунікативних звязків та можливостей збуту з 

урахуванням конкуренції) дозволяє реалізувати маркетинг. Маркетинг у широкому розумінні – 

це процес поєднання зусиль усіх учасників ринку для задоволення попиту [3, с. 165]. Тому 

планування та управління маркетинговою діяльністю підприємства (інструментами 

маркетингу) є запорукою організаційного розвитку. Еволюційно маркетинг орієнтується на: 

товар (якість); збут (максимальний продаж); ринок (прогноз попиту); управління маркетингом 

(пропаганда товарів); глобальний маркетинг (сучасні комунікаційні технології) [7, с. 91]. 

Цілі маркетингу, за Ф. Котлером, забезпечення [12, с. 178]: 

1) максимального споживання; 

2) споживчої задоволеності; 

3) максимально широкого вибору; 

4) підвищення рівня життя. 

Аналіз маркетингу включає його: економічну (альтернативні рішення, комунікативні звязки), 

господарську (розподіл операційно-технологічних та фінансових функцій) та комерційну 

(виявлення споживчих потреб, виготовлення товару, встановлення ціни, інформаційне 

супроводження, шляхи доставки) складові [8, с. 200]. Особливості сучасного маркетингу: 

– утримання клієнтів на постійній основі (концентрація на вигодах для клієнта від фірми); 

– використання нових ринкових можливостей; 

– індивідуальність маркетингу (діалог з клієнтом); 

– стратегічність (середовище, марки, етика). 

Партнерський маркетинг заснований на підтримці співпраці з клієнтами та партнерами 

підприємства на індивідуальній основі [9, с. 57]. 

Головні характеристики маркетингу відносин: 

– обов’язки розвитку довгострокових відносин; 

– об’єктивність оцінки ситуації; 

– взаємовигідність інтересів сторін; 

– довіра (впевненості однієї сторони в порядності іншої); 

– відкритість (доступність до інформації для ухвалення рішень). 

Показники оцінки результативності маркетингової діяльності: лояльність споживачів до 

бренда; зростання ринкової частки; конкурентні ціни; зростання питомої ваги повторних 

продажів у грошових надходженнях. 

Наступна умова забезпечення результативного організаційного розвитку – це стратегія 

навчання персоналу та ефективне підвищення кваліфікації менеджерів. 

Особливості світового менеджменту: 

– посилення тенденцій щодо відмови менеджерів працювати за наймом (бажання керувати 

власною справою) [5, с. 118]; 

– перехід від директивного менеджменту до консультативного; 

– зменшення ієрархічних рівнів менеджменту; 

– зростання ролі нематеріальних активів у створення споживчої цінності товару; 

– усвідомлення найманими працівниками ролі власного внеску в отриманні прибутку і 

постійне зростання вимог до менеджерів; 

– мультикультурний аспект управління персоналом. 

З урахуванням цих особливостей система внутрішньофірмового забезпечення навчання й 

професійного розвитку менеджерів містить [2, с. 14]: 

– визначення цілей навчання відповідно до корпоративного плану; 

– діагностика рівня розвитку персоналу та потреби в навчанні; 

– формування цільової аудиторії, мотивація персоналу; 

– складання індивідуальних планів навчання; 



 

Розділ 4. Маркетингова діяльність підприємств 
 

115 

– вибір методів навчання та тренерів; 

– складання бюджету навчання;  

– проведення навчання (адаптація нових знань до реальної практики); 

– відстеження змін та оцінка ефективності навчання; 

– коригування планів навчання. 

Навчання персоналу за сучасних умов має носити постійний характер, його цілями є: 

– організація і формування менеджменту; 

– умінням визначати і вирішувати проблеми; 

– відтворення персоналу; 

– інтеграція та адаптація персоналу; 

– впровадження нововведень. 

Фасилітація – це інструмент, який дозволяє менеджеру організувати роботу в групі щодо 

вирішення проблем [6, с. 35]. Використовувати зазначений інструмент доречно коли в групі є 

різні точки зору на проблему, у разі пасивності групи, необхідно вирішити нове завдання, 

конфліктні ситуації. 

Наступна умова забезпечення результативного організаційного розвитку – це розвиток 

організаційної культури та активізація соціальної відповідальності бізнесу. На кожній стадії 

розвитку фірми відбувається зміна організаційної культури, яку можна спостерігати у 

взаємовідносинах персоналу: 

– на стадії створення засновники бізнесу запроваджують систему цінностей та манеру 

поведінки (узгодження особистих цінностей працівників з цінностями засновників, 

формуються початкові корпоративні цінності); 

– на стадії зростання цінності працівників стають основою згуртованості колективу (що 

відрізняє організацію на ринку); 

– на стадії зрілості – управління іміджем, соціальне забезпечення персоналу, сформовані 

традиції, впровадження інновацій; 

– на стадії старіння – багаторівнева система контролю, зростання розриву між 

задекларованою та реальною організаційною культурою, поступове несприйняття 

організаційної культури колективом, модифікація культури. 

Особливістю великих компаній є наявність програм вирішення екологічних проблем та 

корпоративної соціальної відповідальності, які відкривають можливості створення сталого 

ринку за рахунок доповнення бізнес-цілей (розроблення нових товарів, нових ринків збуту, 

зміцнення ланцюжків постачання, знаходження нових талантів, використання доступу до 

капіталу) [4, с. 127]. 

Наступна умова забезпечення результативного організаційного розвитку – це  

міжнародна сертифікація товарів, операційних процесів та максимальне використання 

технологічних можливостей. 

Сертифікація є основою державного регулювання безпеки товарів. Її основною функцією 

є захист людини, її майна і природного середовища від негативних наслідків сучасного 

науково-технічного розвитку, від несумлінних виробників і продавців, а також створення 

умов для чесної конкурентної боротьби. Гармонізація законодавства країн Європейського 

економічного союзу націлене на встановлення вимог стосовно охорони здоров’я і безпеки, 

захисту інтересів споживачів і навколишнього середовища. 

Сертифікація стала процедурою, за допомогою якої визнаний у встановленому порядку 

орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління 

якістю, систем управління довкіллям та персоналу до встановлених законодавством вимог. 

Закон України «Про стандартизацію» набув чинності 3 січня 2015 року, яким передбачено 

реформування сфери технічної стандартизації відповідно до Угоди СОТ (Угода про технічні 

бар’єри в торгівлі від 15.04.1994) та Угоди про асоціацію із ЄС від 30.11.2015. Державне 

підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 

сертифікації та якості: імплементує в національне законодавство України положення Угоди 

СОТ про технічні бар’єри в торгівлі; впроваджує Європейські стандарти, як національні 
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стандарти (гармонізовані європейські стандарти), відповідно до Угоди про асоціацію між 

Україною ЄС, та Європейським Співтовариством з атомної енергії; скасовує конфліктні 

національні стандарти (міждержавні стандарти (ГОСТ), розроблені до 1992 року). 

Міжнародні організації, які сертифікують якість продукції (процесів, робіт, послуг): 

Міжнародна організація із стандартизації (ISO), Європейський Комітет з оцінювання та 

сертифікації систем якості, Європейська мережа оцінювання та сертифікації систем якості 

(EQNET), Європейська організація з випробувань та сертифікації (EOTC) та інші. 

Впровадження системи менеджменту якості на підприємстві відповідно до МС ІСО серії 

9000 включає етапи (International Organization for Standardization, 2019) [10, c. 29]. 

I. Передпроектний аналіз і навчання: аналіз організаційних і техніко-економічних умов 

(можливість і доцільність) впровадження МС ІСО серії 9000 і проведення базового навчання в 

області менеджменту якості керівників підприємства і провідних фахівців. 

II. Розроблення політики і цілей в області якості: перспективи подальших поліпшень; 

очікуваний ступінь задоволеності споживачів; підвищення кваліфікації персоналу 

підприємства; потреби та очікування інших зацікавлених сторін; ресурси, необхідні для 

виходу за рамки вимог МС ІСО серії 9000; потенційний внесок постачальників та партнерів; 

основні види діяльності в системі менеджменту якості; розподіл відповідальності і 

повноважень керівництва в системі. 

III. Проектування системи менеджменту якості: процеси, необхідні для системи 

менеджменту якості; послідовність і взаємодія цих процесів; критерії та методи, для 

забезпечення результативності при управлінні цими процесами; ресурси, необхідні для 

підтримки цих процесів; моніторинг, вимірювання та аналіз цих процесів; заходи, необхідні 

для досягнення запланованих результатів і постійного поліпшення цих процесів. 

IV. Документування системи менеджменту якості підприємства: цілі та політика в галузі 

якості; керівництво щодо якості; програми якості; процедури; записи. 

V. Впровадження системи менеджменту якості на підприємстві: проведені організаційних 

змін в частині структури управління підприємством, формування і комплектації персоналом 

служб управління якістю, введення в дію документів системи менеджменту якості та 

перевірка додержання їх вимог, складання акта про впровадження системи менеджменту 

якості; розробка і реалізація програми проведення внутрішнього аудиту та заходів 

коригуючого впливу згідно з результатами проведеної перевірки. 

VI. Підготовка до сертифікації системи менеджменту якості. Система менеджменту якості 

повинна пройти на даному підприємстві певну апробацію: вибрати орган по сертифікації; 

оформити договір на сертифікацію, провести сертифікаційний аудит системи менеджменту 

якості і підготувати персонал організації до взаємодії з зовнішніми аудиторами. 

Інтегрована система менеджменту (ІСМ) – це система побудована на основі відповідності 

вимогам двох або більше міжнародних стандартів на системи менеджменту. Можливості ІСМ: 

висока узгодженість, менші витрати, максимальне залучення персоналу до розвитку 

організації, зменшення документообігу, зменшення кількості внутрішніх і зовнішніх зв’язків. 

Поширені міжнародні стандарти на системи менеджменту бізнес-орагнізацій (якості; 

екологічного менеджменту; безпеки і охорони праці; соціального менеджменту; 

інформаційної безпеки): 

ISO серії 9000 – удосконалення організації робіт, з метою підтримки системи в заданному 

режимі функціонування. 

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – концепція, орієнтована на 

систематичну оцінку та управління небезпечними факторами, які безпосередньо впливають на 

безпеку товару (модель управління на харчових підприємствах). 

ISO 14000 – забезпечення охорони навколишнього середовища. 

QS 9000 – стандарт, який враховує галузеву специфіку підприємства при забезпеченні 

конкурентоспроможності продукції. 

Вибір моделі інтеграції потребує визначення з: рівнем інтегрованості; оптимальними 

діями щодо підвищення рівня інтеграції; базовою моделлю інтеграції. Зацікавлені сторони в 



 

Розділ 4. Маркетингова діяльність підприємств 
 

117 

реалізації інтегрованих систем менеджменту: споживачі, власники бізнесу, партнери, 

працівники, суспільство. Інтегровані системи менеджменту містять потенціал підвищення 

результативності та конкурентоспроможності бізнес-організацій. 

За часів глобалізації економіки для бізнесу провідним стає маркетинг, як інструмент 

забезпечення організаційного розвитку. Об’єктом управління маркетингом стають комунікації 

з учасниками підприємницької діяльності. Маркетинг відносин максимально залучає 

споживачів і бізнес-партнерів, не обмежуючись тільки процесом купівлі-продажу, а 

орієнтуючись на стратегічну співпрацю. 

Формування організаційної культури залежить від підготовки менеджерів та працівників 

організації. Інвестування в корпоративні соціальні інновації дозволяє відкрити можливості 

організаційного розвитку. 

Розвиток організаційної культури відбувається в процесі діяльності організації та 

проходженні стадій життєвого циклу. 

Очікування підприємств від міжнародної стандартизації: підвищення 

конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках; зменшення 

кількості нормативних документів; отримання досвіду кращих практик, спрямованих на 

збільшення ефективності виробництва; прийняття прогресивних норм, що забезпечують 

безпеку об’єктів, захист навколишнього середовища та охорону праці персоналу на 

небезпечних виробничих об’єктах, сприяння економії всіх видів ресурсів і поліпшення 

економічних показників компанії; розширення ринку збуту; можливість швидкого 

впровадження інноваційних технологій; зниження бар’єрів у міжнародній торгівлі. 

Управління якістю потребує запровадження інтегрованих систем управління. Можливості 

інтегрованих систем менеджменту: висока узгодженість, менші витрати, максимальне 

залучення персоналу до розвитку організації, зменшення документообігу, зменшення 

кількості внутрішніх і зовнішніх зв’язків. 

Поєднання основних складових управління (персонал, фінанси, якість, екологія) дозволяє 

отимати максимальний синергетичний ефект в галузі: стратегії, місії, відповідальності, 

політики, проектування, мотивації, контролю. Реалізація певних стратегій однією кампанією 

дозволяє максимально акумулювати можливості та забезпечити випереджальний розвиток 

порівняно з конкурентами на ринку. 

Організаційний розвиток складається з оцінки поточного стану та реалізації заходів щодо 

його оновлення (зміна поведінки працівників). Розробка стратегії організаційного розвитку 

має дві складові: посилення кадрового потенціалу та ринкова позиція. 

Результати організаційного розвитку [11, с. 347] оцінюються за стратегією, якістю, 

термінами, кадровим потенціалом (оцінка кількісних і якісних показників: продуктивність 

праці, ефективність використання робочого часу, особистий потенціал працівника, соціально-

психологічна орієнтація; ступінь відповідності якостей працівника професійним вимогам: 

підбір, навчання, адаптація персоналу та підвищення кваліфікації (динаміка робочої сили); 

рівень використання кадрового потенціалу) та конкурентоспроможністю. Заходи з 

організаційного розвитку стосуються постійного оновлення організаційної культури, адаптації 

персоналу до змін, керівництво нововведеннями, сприяння навчанню, розвиток духу 

суперництва, забезпечення благополуччя працівників, покращення вирішення проблем. 

Отже, пріоритетами організаційного розвитку є: використання світових стандартів 

управлінської діяльності; запровадження сучасних методів управління через використання 

управлінського консалтингу та розвиток організаційної культури; розвиток інтелектуального 

потенціалу менеджерів за рахунок постійного навчання; підвищення кваліфікації персоналу 

через залучення до інноваційних проектів підприємства. 

Науковою новизною є аналіз умов організаційного розвитку як концептуальної моделі 

управління, заснованої на реалізації складових: партнерського маркетингу; системи 

організаційного навчання; організаційної культури та соціальної відповідальності; 

інтегрованих систем управління. Запровадження маделі управління носить практичну цінність 

для вітчизняних підприємств за часів європейської інтеграції. 


