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Успешная деятельность компании на рынке находит отражение 

и в ее финансовых результатах. Поэтому вопросам управления 

финансовыми потоками в компании в рамках настоящего 

исследования уделено большое внимание. 

Новые технологии будут играть все более и более важную роль в 

бизнес-логистике. Новые программные средства предоставят 

менеджерам с лучшими способами проанализировать исполнение 

сетей логистики. Интернет-приложения откроют внутреннюю 

информацию всем участникам системы поставок. Аутсорсинг 

логистики, вероятно, увеличится, в то время как рост сторонних фирм 

логистики продолжится.  

В условиях финансового кризиса большинство компаний 

уделяют приоритетное внимание вопросам антикризисного 

управления и лишь немногие компании-лидеры направляют свои 

основные усилия на разработку новых бизнес - моделей, которые 

позволят занять им лидирующие позиции на рынке в период будущего 

роста. 
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА 

 

Основой рыночной экономики любой страны является 

предпринимательство, проявляемое средними и малыми 

предприятиями. Предпринимательство обеспечивает мобильность в 

условиях рынка, способствует созданию глубокой кооперации и 

специализации, без которой невозможна его высокая эффективность. 

Так же предпринимательство создает атмосферу конкуренции, что 

приводит к появлению более низких цен, одновременно с этим не 

снижая качество продукции. Появление большого числа средних и 

малых фирм выгодно и актуально для экономики страны, т.к. это 

приносит реальные деньги в бюджет государства, создаются новые 

рабочие места.  
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Во всем вышесказанном и заключается актуальность выбранной 

темы исследования.  

Основной целью работы является изучение современной модели 

эффективного бизнеса. 

«Бизнес — это искусство извлекать деньги из кармана другого 

человека, не прибегая к насилию» (М. Амстердам) 

Еще на этапе создания бизнеса необходимо знать и понимать, 

каким должен быть бизнес, который будет считаться эффективным. 

Прежде всего, он должен быть максимально прибыльным с 

минимальными затратами средств и времени.  

Еще одна важная деталь эффективного бизнеса — он не 

нуждается в постоянном внимании руководителя. Еще Джон 

Рокфеллер говорил – тому, кто много работает, некогда зарабатывать 

деньги.  

Эффективный бизнес способен давать прибыль даже во время 

отсутствия руководителя.  

Вывод, который можно сделать из всего вышесказанного – что 

эффективный бизнес – это такой бизнес, который способен приносить 

стабильную прибыль без участия руководящего лица. 

На стадии создания бизнеса на момент его зарождения надо 

оставаться единым с ним. Поскольку именно на этапе становления и 

роста, бизнес подобно маленькому ребенку, нуждается в постоянном 

присутствии бизнесмена.  

Вот как выглядит модель эффективного бизнеса: 

- предлагаемые товары и услуги, прежде всего, должны быть 

востребованы широким кругом потребителей, что сделает их продажу 

быстрее и легче; 

- продажа услуг должна быть под силу сотруднику, имеющему 

самую низкую квалификацию; 

- бизнес - модель обязана основываться на безукоризненном 

выполнении строгих инструкций каждым сотрудником компании; 

- бизнес должен полностью зависеть от созданной системы, а не 

от исполнителей. Так как в правильно созданной системе один 

исполнитель легко заменяется аналогичным; 

- только стремление к созданию эффективного бизнеса позволит 

стать настоящим бизнесменом.  

Современная модель эффективного бизнеса формируется под 

воздействием ряда процессов. Это глобализация, кооперация и 
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конкуренция бизнеса, глобальная информатизация, концепция 

взаимодействия и др. В этих условиях образуется более эффективная 

экономическая среда в виде высокоорганизованных технологических 

кластеров бизнес-процессов. Они представляют собой сквозные 

технологии, которые обладают высоким мультипликативным 

эффектом, воздействующим на весь производственный процесс – от 

проектирования и конструирования до выпуска и доведения товара до 

потребителя. 

Таким образом, прежде чем создать эффективный бизнес, надо 

найти хорошую идею. В традиционном бизнесе все ниши уже заняты, 

поэтому надо искать что-то новое, оригинальное. К сожалению не 

каждому это под силу. Но если очень сильно захотеть, то идея всегда 

придет.  
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Фостолович Валентина  
Вінницький національний аграрний університет  

 

КЛАСТЕРИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА САМООРГАНІЗАЦІЇ 

БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Сучасний нестійкий стан ринкового середовища та стрімке 

поширення процесів глобалізації, що пронизало вже всі сфери 

господарювання та існування людини вимагає пошуку нових способів 

самоорганізації бізнесу від його учасників. Затримка в інтенсивності 

удосконалення організаційного та управлінського процесу 

проявляється для підприємства різкими втратами або погрожує 

банкрутством.  

В цілому, глобалізація є процесом постійного розвитку та 

вдосконалення, що не має кінцевого етапу, який поліпшується із 

розвитком технологій, фінансових ринків, можливостей та 

міжнародних зв‘язків. 

Аналізуючи величину індексу глобалізації KOF Index of 

Globalization [2] у динаміці по роках варто відмітити, що його 

величина в Україні стрімко зростає і в недалекому майбутньому може 

досягти рівня розвинутих країн світу. Якщо  його величина в Україні 

на початку дослідження у 1991 році становила 28,42, то у 2012 році – 
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