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Рівень теоретичного вивчення та розробленості наукової проблеми
характеризується в першу чергу станом відповідного понятійно-категорійного
апарату, а саме – його повнотою та глибиною дослідженості. Цей підхід
доречно покласти в основу контент-аналізу публікацій в сфері управління
дистрибуцією товарів в Україні, наукові основи якої на сьогоднішній момент
перебувають на етапі свого становлення. Термінологічна повнота та ступінь
адаптованості загальносвітових знань та уявлень до вітчизняних умов є
визначальниками вивченості цього питання, а також виявлення існуючих лакун
і відповідних напрямків додаткового вивчення.

Метою даного дослідження є порівняльний аналіз повноти україномовної,
англомовної та російськомовної термінологічних множин, які належать до
категорії дистрибуції товарів.

Для досягнення цієї мети проведено контент-аналіз статей, які розміщено
в Вікіпедії, яку можна вважати на сьогоднішній момент за один з найбільш
повних збірників наукових термінів, що постійно оновлюється в синхронному
режимі для всіх трьох зазначених мов.

В україномовному розділі Вікіпедії було проаналізовано три основні
категорії, які відносяться до терміну дистрибуція, а саме – канали розподілу,
фізичний рух товару, управління ланцюгами постачання. Загалом виявлено 46
статей. Для порівняння було проведено аналіз термінологічної відповідності в
англомовному розділі Вікіпедії і отримано результат у кількості 68 статей.
Зокрема, в україномовній версії Вікіпедії недостатньо представлено статті, які
належать до категорій «управління ланцюгами постачання» та «дистрибуція».
Що стосується російськомовного розділу Вікіпедії, то там за категорією
нараховується лише 39 відповідних статей.

Результати аналізу засвідчують значне відставання українського
понятійно-категорійного апарату від англомовного щодо представленості
усталених термінів, які утворюють категорію «дистрибуція товарів». Це
свідчить про існування потреби в подальших дослідженнях з адаптації світових
знань в цій сфері до українських реалій. При чому орієнтація в цій роботі має
бути в першу чергу спрямована на англомовні джерела, оскільки
російськомовний понятійно-категорійний апарат перебуває майже в такому ж
стані, як і український.
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СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КАК
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫМ БИЗНЕСОМ

Мировой прогресс последних десятилетий повлек за собою значительные
изменения в условиях ведения бизнеса, сформировав жесткую бизнес-среду, в
которой каждый борется за свое место под солнцем. Чтобы выйти победителем
в этой борьбе, предприятиям любой отрасли требуется постоянное применение
специальных знаний и новых неосвоенных ранее подходов. Для
удовлетворения этой потребности на арену вышли консалтинговые компании и
заняли место одного из важнейших элементов инфраструктуры современной
рыночной экономики.

Консалтинг выделяется статистикой в отдельную отрасль, которая
охватывает широкий спектр компаний, оказывающих консультации по
разработке и внедрению эффективных решений для бизнеса в сфере финансов,
права, персонала, менеджмента, технологий и других аспектов деятельности
компании. По сравнению с производственными предприятиями или
финансовыми учреждениями, фирмы, оказывающие профессиональные услуги,
обладают рядом отличительных особенностей [1].

Во-первых, профессиональные услуги характеризуются индивидуальным
подходом к решению каждой проблемы. Консалтинговые фирмы должны, как
правило, управлять индивидуализированными проектами, в зависимости от
сферы деятельности и проблемы каждого отдельного клиента.

Во-вторых, во главу угла деятельности консалтинговой компании
ставится тесный контакт с клиентом, что делает высокий уровень сервиса и
развитие доверительных отношений неотъемлемой частью бизнеса.

В-третьих, для того чтобы оказать качественную услугу и выстроить
отношения, необходим высококвалифицированный персонал – ключевой актив
для всякой консалтинговой компании.

Принимая во внимание все вышеуказанные особенности консалтингового
бизнеса, перед руководством таких компаний закономерно возникает вопрос:
как управлять и измерять эффективность такого бизнеса?

Очевидно, что системы и показатели эффективности,  типичные для
промышленности и отраслей массового потребления, будут неэффективны в
консалтинговом бизнесе. «Заточить» систему управления эффективностью  под
особенности консалтинга, и принять на себя все вызовы современного
консалтингового бизнеса, позволяет применение Системы сбалансированных
показателей (ССП).
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СПП – это универсальный инструмент стратегического управления,
который переводит стратегию компании на уровень операционной
деятельности всех ее подразделений и сотрудников. “Сбалансированной“ эта
Система стала благодаря комплексному подходу, который оценивает не только
материальные, но и нематериальные активы [2]. Помимо сохранения
традиционного финансового аспекта, ССП охватывает группы нефинансовых
показателей: бизнес-процессы, клиенты, развитие и инновации. Т.е. ССП
предоставляет возможность управления и измерения эффективности основных
факторов успеха консалтинговых компаний, а именно: эффективность ведения
проектов и управление портфелем проектов (бизнес-процессы); уровень
оказания сервиса (клиенты); уровень экспертизы сотрудников, постоянное
обновление методик и повышение стандартов ведения  консалтингового
бизнеса (развитие и инновации).

Поскольку беспрерывное развитие и совершенствование стандартов
являются залогом успеха консалтинговой компании, стоит обратить внимание
на инструмент, который “фиксирует” желаемый уровень знаний и стандартов.
Таким инструментом в современном консалтинге является Карта компетенций,
которая описывает необходимые компетенции и их проявление в поведении
сотрудников. Карта компетенций дополняет ССП, обозначая направления, в
которых необходимо развиваться персоналу компании, а Система, в свою
очередь, ставит конкретные цели по направлениям и измеряет степень их
достижения.

Измеряется эффективность достижения целей в проекциях Ключевыми
показателями эффективности (КПЭ), которые имеют свой норматив, период
измерения и ответственного за этот показатель. Например, менеджмент
украинской юридической компании решил выйти на рынок Европы, для чего
была поставлена цель увеличить количество сотрудников, работающих на
английском языке до 20 человек. Для достижения этой цели в компании был
спланирован целый ряд мероприятий, поддерживающих сотрудников в
профессиональном росте; КПЭ для каждого из целевой группы сотрудников,
измерялся достигнутым им уровнем владения языком. Нормативом при этом
являлся уровень Intermediate, периодом измерения данного КПЭ - квартал, а
ответственным за достижение общих целей по компании в этой сфере - HR
менеджер.

Таким образом, с помощью современного инструмента управления -
Системы сбалансированных показателей - обеспечивается достижение
стратегических целей бизнеса в ключевых направлениях, что обусловливает
успех (в том числе финансовый) консалтинговой компании.
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Головною умовою проведення зовнішньоекономічної операції є її
ефективність. На сучасному етапі будь-який суб’єкт зовнішньоекономічної
діяльності вирішує проблему підвищення ефективності зовнішньоекономічних
операцій. В поточних умовах ведення бізнесу вирішення цієї проблеми є
надзвичайно важливим.

Аналіз періодичних та монографічних видань, навчальної літератури,
практичних досліджень дозволяє зазначити, що проблема знаходження шляхів
підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій є актуальною та
недостатньо опрацьованою. Деякі аспекти підвищення ефективності
зовнішньоекономічної діяльності вивчаються в працях Захарова К.В., Козика
В.В., Кадуріної Л.О. та інших авторів, але спеціальних досліджень стосовно
цього питання недостатньо, існують розробки, у яких автори визначили
фактори, що впливають на ефективність зовнішньоекономічних операцій.

У роботі представлений аналіз видань провідних наукових вчених, які
серед факторів, що впливають на ефективність експорту виробничих
підприємств, виділяють наступні: митні платежі, схема митного оформлення,
транспортування, тарифні та нетарифні обмеження, маркетинг, ризики галузі,
характеристика галузі та експортного ринку, вибір цільового ринку та сегменту,
географічне положення та кліматичні умови, стратегія вибору способу входу до
ринку, професіоналізм кадрового персоналу, затрати на НДДКР,
конкурентоспроможність продукції, прямі субсидії експорту державою, зміни
курсу національної валюти, кількість та ємність експортних ринків та ін..

Серед розглянутих факторів мною були проаналізовані і виділені
фактори,  що впливають на ефективність експортної діяльності виробничих
підприємств будівельної галузі: характер та стан ринку будівельної продукції в
сфері діяльності підприємства, співвідношення попиту та пропозиції на
реалізовувану підприємством будівельну продукцію, рівень вимог споживачів
до якості товару, умови торгівлі на експортному ринку, наявність та діяльність
підприємств-конкурентів, сезонний характер збуту продукції, залежність від


