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Розроблені програми не потребують від користувачів спеціаль-
ної підготовки щодо введення та обробки інформації, але вима-
гають від економіста знань і вмінь роботи з новими методиками,
що дозволить їм обрати найбільш обґрунтований та логічний ва-
ріант рішення.
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МІСІЯ — ЗАСІБ СТАБІЛІЗІЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

У КРИЗОВИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті розглянуто теоретичні
та практичні основи форму-
вання місії підприємства при
здійсненні зовнішьоекономічної
діяльності. Проведено оцінку
місії підприємства та її взаємо-
зв’язок з кадровим потенціалом
в умовах кризи. Розроблено на-
прямки вдосконалення управ-
ління персоналом для досяг-
нення сформованої місії під-
приємства та шляхи покращен-
ня іміджу підприємства.
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A MISSION IS MEAN
OF STABILIZATION
OF MANAGEMENT

ENTERPRISE IN TERMS
OF CRISES OF MENAGE

In the article theoretical and
practical bases of forming of
mission of enterprise are consid-
ered during realization of foreign
economic activity. The estima-
tion of mission of enterprise and
intercommunication is con-
ducted with skilled potential in
the conditions of crisis. Direc-
tions of perfection of manage-
ment a personnel for achieving
the formed mission of enterprise
and ways of improvement of im-
age of enterprise are developed.
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В умовах розвитку економіки України та євроінтеграції з ме-
тою підвищення рівня конкурентоспроможності та ділової актив-
ності для більшості вітчизняних підприємств важливого значення
набуває питання об’єднаності та цілеспрямованості усіх праців-
ників організації, підвищення рівня довіри зі сторони споживачів,
підтримка ділових партнерів тощо. Одним з універсальних ін-
струментів для вирішення даних завдань може стати задекларо-
вана загальна місія організації. Визначення місії виступає важли-
вою складовою ідеологічної бази сучасної організації, визнача-
ючи її статус, основні напрямки діяльності та соціальне призна-
чення.

Вагомий внесок у дослідження проблеми формування місії
підприємства, зроблено у працях таких вітчизняних і зарубіжних
учених, як: М. Дятлов, О. Виханский, М. М. Алєксєєва, Н. Н. Тре-
нєва, Ф. Котлер, М. Мескон, Аккоф Рассел, Р. Б. Тян, А. А. Томп-
сон, А.Дж. Стрикленд та ін.

Розробка антикризової стратегії діяльності організації склада-
ється з таких етапів : перший етап — визначення місії новоство-
рених підприємств або перегляд місії і системи цілей для вже іс-
нуючих; другий етап — аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів
кризової ситуації на підприємстві; третій етап — аналіз альтерна-
тив і вибір адекватної антикризової стратегії.

Місія передбачає формування основних передумов діяльності
підприємства в умовах різкого впливу на неї з боку зовнішнього
середовища і певних складових її внутрішньої природи та органі-
зації, а також розробку основних концепцій, цілей і завдань, які
відкриваються перед підприємством з урахуванням перспектив її
реалізації. Місія повинна забезпечувати підтримку певного кон-
курентного статусу підприємства і надати йому конкурентну пе-
ревагу на тривалий період [1].

Місія — це принципове призначення організації, яким во-
на відрізняється від інших організацій і в рамках якого визна-
чає характер операцій як зі своєю продукцією так і на ринках.
Місія складається з довгострокового бачення того, що органі-
зація прагне робити, та з того, якою організація намагається
стати.

Місія ПуАТ «Хмельницькобленерго» —- «Споживач —– най-
вища цінність компанії».

Місія Eastman Kodak — «Стати світовим лідером в хімічній і
електронній галузі».

Місія Delta Airlines — «Ми хочемо стати вибраною всесвіт-
ньою авіалінією».
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При формуванні місії організації слід дотримуватись низки
принципів, а саме: принципу системності; партисипативності;
врахування користі; реалістичності та відвертості; унікальності;
лаконічності; інтеграції; цілісності; об’єднання інтересів; конкрет-
ності; декомпозиції; доступності; легкості відтворення; гнучкос-
ті; якості розуміння.

Місія також створює можливість для більш ефективного
управління організацією в силу того, що вона: являється базою
для встановлення цілей організації, забезпечує несуперечність
набору цілей, а також допомагає розробці стратегії організації,
встановлюючи направленість і допустимі границі її функціо-
нування; забезпечує стандарти для розподілу ресурсів органі-
зації.

Отже, формулювання місії є досить складним завданням, оскіль-
ки має на меті чітко окреслити призначення організації, способи
існування його у системі суспільних відносин.
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