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Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом: 

Матеріали VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 вересня 2017 р. – Укл.: 

Перепадя Ф.Л., Мацука В.М., Кіслова Л.М., Семкова Л.В., Гапонюк О.I., Осипенко К.В., 

Горбашевська М.О., Лаврентьєва Л.В,, та інш.; За заг. редакцією д.е.н., професора 

Омельченка В.Я. – Маріуполь: МДУ, 2017. – 200 с. 

 

 

 

Конференція присвячена проблемам розвитку туристичного та готельно-ресторанного 

бізнесу на національному й міжнародному рівнях, аналізу сучасних тенденцій управління 

цими галузями економіки в умовах глобалізації світового господарства, участі України на 

світовому туристичному та готельному ринку, соціально-економічним передумовам 

розвитку етнотуризму, а також проблемам підвищення ефективності функціонування 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. 

В роботі конференції беруть участь студенти, аспіранти, молоді вчені. 

Головні напрямки роботи конференції: 

 організація обслуговування в туристичному і готельно-ресторанному бізнесі; 

 особливості управління маркетинговою діяльністю підприємств сфери туризму та 

готельно-ресторанного бізнесу; 

 впровадження сучасних технологій управління людськими ресурсами організацій 

сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу; 

 правові засади регулювання туристичної індустрії та готельно-ресторанного бізнесу; 

 брендинг і промоушен сучасних підприємств туристичної індустрії; 

 використання інформаційних технологій в туристичному і готельно-ресторанному 

бізнесі; 

 міжнародний туризм та країнознавство. 

Організаційний комітет конференції ставить перед собою такі завдання: 

 обмін практичними і теоретичними напрацюваннями учасників конференції в області 

вивчення особливостей управляння туристичним та готельно-ресторанним бізнесом; 

 розробка напрямів управління і розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу в 

сучасних умовах функціонування національного й світового господарства. 
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Учасникам IX Всеукраїнської науково – практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом» 

 

Шановні учасники конференції! 

 

Щиро вітаю всіх вас із початком роботи дев’ятої Всеукраїнської науково – практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні технології управління 

туристичним та готельно-ресторанним бізнесом»!  

Туризм у сучасному світі став невід’ємною частиною глобального міжнародного 

комплексу соціально-культурних, економічних та політико-правових відносин. Туристичні 

відносини вже давно тісно поєднали різні країни світу та їх національні культури, сприяли 

розвитку міжнародних комунікацій, обміну корисною інформацією, досвідом та знаннями, 

що забезпечує збереження надбань минулих поколінь та формування перспектив 

майбутнього суспільного розвитку. 

Україна впевнено просувається по шляху свого євроінтеграційного розвитку, поступово 

розвиваючи власну туристичну галузь на прикладі практичного досвіду ключових гравців 

світового туристичного ринку. Все більше іноземних інвесторів цікавляться можливостями 

розвитку власного туристичного бізнесу в Україні, впевнено зростає кількість та якість 

туристичних послуг на внутрішньому ринку, зміцнюється конкурентоспроможність 

вітчизняних підприємств та зростає людський потенціал фахівців туристичної справи. На тлі 

даних процесів необхідним є надання всебічної підтримки зростаючої молоді, студентству, 

науковцям, професіоналам та менеджерам туристичної справи і саме на вирішення цих 

завдань спрямована наша конференція! 

Представлені в рамках конференції дослідження є результатом наполегливої наукової 

праці викладачів, студентів, аспірантів та молодих вчених, які мали на меті сформувати 

актуальні, ефективні та глибоко практичні рішення для багатьох нагальних проблем сучасної 

української туристичної сфери. 

Маю впевненість, що дана конференція стане тим необхідним науково-практичним 

підґрунтям, яке сприятиме динамічному розвитку туристичної галузі нашої країни, 

допоможе її зміцненню та подальшому просуванню на світовому туристичному ринку. 

Бажаю всім учасникам наукової конференції міцного здоров’я, творчої наснаги, плідної 

співпраці та нових наукових відкриттів! 

 

 

 

 

 

З повагою 

 

Ректор МДУ, 

член-кореспондент НАПН України, 

Почесний консул  

Республіки Кіпр в Маріуполі                                                    проф. К. В. Балабанов 
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СЕКЦІЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ТУРИСТИЧНОМУ ТА ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ» 

 

ГОРБАШЕВСЬКА М.О., 

к.е.н., доцент кафедри менеджмент 

Маріупольський державний університет 

 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

 

Готельно-ресторанний бізнес є основною складовою та головним елементом туристичної інфраструктури 

та має провідну роль на світовому ринку туристичних послуг. Готельне господарство впливає на розвиток 

індустрії туризму, створення туристичних послуг та інших елементів економічної діяльності країни. Сфера 

готельного господарства в комплексі туристичних послуг розвивається швидкими темпами і згідно прогнозів, в 

перспективі, може стати найбільш важливим сектором туристичної діяльності. 

Туризм – найдинамічніша сфера людської діяльності, чинник економічного та культурного розвитку, 

захисту навколишнього середовища й історико-культурної спадщини, міжнародного взаєморозуміння, миру, 

дотримання прав людини й основних свобод без різниці в расі, статі та релігії. Туризм також – суттєве джерело 

прибутку, створення нових робочих місць, розвитку інфраструктури та промисловості [1,11] 

На конкурентному ринку послуг підприємства готельно-ресторанного бізнесу при обслуговуванні 

туристів та інших категорій громадян повинні забезпечити не лише високий рівень комфорту проживання, але 

й постійно підвищувати рівень сервісного обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та 

супутніх послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-центру, організації 

дозвілля та ін.  

У структурі світового експорту туризм займає  третє місце, поступаючись лише  нафтовидобутку й 

нафтопереробці, які є лідерами, а також автомобільній промисловості, яка посідає другу сходинку. 

У багатьох країнах світу туризм – одна з найбільш пріоритетних галузей, внесок у валовий національний 

дохід яких становить 20-45 %. Туристичний бізнес стимулює розвиток інших галузей господарства, таких як 

будівництво, зв'язок, харчова промисловість, сільське господарство, торгівля, виробництво товарів народного 

споживання та ін. Цей бізнес приваблює підприємців через багато причин: невеликі стартові інвестиції, 

зростаючий попит на туристичні послуги, високий рівень рентабельності й мінімальний термін окупності 

витрат [2, 33]. 

Актуальна проблема впровадження у системі управління вітчизняними готельними підприємствами 

сучасних ефективних моделей управління, що відповідають світовим стандартам, обумовлена необхідністю 

надання високоякісних послуг, зниженні витрат, координації персоналом, проведення маркетингових 

досліджень ринку готельних послуг. 

Готельне господарство – це складник сфери послуг, основним видом діяльності якої є приймання, 

розміщення, надання різноманітних видів послуг, пов’язаних із перебуванням споживачів за межами свого 

постійного місця проживання. Готельне господарство представлене цілим рядом підприємств, які належать до 

таких галузей народного господарства: транспортні, екскурсійні, комунально-побутові та ін. Готелі мають із 

ними договірні відносини [4, 172] 

Готельний сервіс включає цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим чинником, що визначає 

перспективи розвитку туризму в Україні. Туристські послуги, зокрема й у рамках готельного обслуговування, 

належать до соціально-культурних послуг. Вони будуються на принципах сучасної гостинності, що підвищує 

їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а також ставить певні завдання в системі підготовки кадрів для 

туристсько-готельного сервісу. Для успішного розв’язання всього різноманіття завдань з обслуговування гостей 

персоналу готелів і туристських комплексів потрібно оволодіти професійними знаннями й постійно їх 

удосконалювати [3, 11]. 

Досвід економічної діяльності останніх років у готельному господарстві України свідчить про повільне 

підвищення якісних параметрів оцінки продуктивності праці підприємствами галузі. Одночасно сьогодні 

розвивається мережа готелів високої категорії обслуговування, які надають послуги розміщення згідно з 

вимогами світових стандартів. 

У країнах, що роблять ставку на розвиток туризму, зазвичай приймаються заходи законодавчого 

характеру, що стимулюють розвиток туристичної інфраструктури, зокрема готелів. При цьому державні органи 

та фінансові установи виходять з того, що інвестиції в туризм створюють нові робочі місця, приносять певний 

дохід, у тому числі у валюті. Тому в більшості країн приймають законодавчі акти, що сприяють залученню 

іноземних і внутрішніх інвестицій і позик. До основних заходів підтримки готельної галузі належать: допомога 

у виділенні земельних ділянок під забудову; допомога у проведенні маркетингових досліджень; повернення 

капіталовкладень за завищеними кредитними ставками; віднесення втрат початковій стадії проекту на період 

отримання прибутку від проекту (відстрочка платежів); розвиток державою інфраструктури для проектів; 

податкові та митні пільги при поставках проектного обладнання, що не виробляють в країні. До інших пільг 

можна віднести відсутність податків на прибуток (Естонія, ОАЕ) та гармонізацію в цілому оподаткування 

(країни Балтії). 
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Отже, готельно-ресторанний бізнес є найважливішим елементом соціальної сфери, що відіграє велику 

роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва і відповідно, зростання життєвого рівня населення. 

Зараз Україна зацікавлена у створенні конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту, 

здатного максимально задовольнити туристські потреби населення країни й іноземців, забезпечити на цій 

основі комплексний розвиток туристичної індустрії та інфраструктури регіонів. 

 

Література: 
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2. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. – К.: 

Знання, 2008.– 661 с.  
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КИСЛОВА Л.А.,  

к.е.н., доцент кафедри менеджменту  

Маріупольського державного університету 

 

РОЗРОБЛЕННЯ АНТИКРИЗОВИХ PR СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Антикризова стратегія - система дій, що враховують причини, наслідки цієї кризи, її соціальний, 

економічний контекст, відображення в мас-медіа і, головне, людський вимір. 

Найголовніше - треба знати стратегії, за допомогою яких можна «зберегти обличчя» в ситуації, що 

створилася. Це може бути демонстрація жалю, ігнорування, контратака і ін. Вибір слід робити зважено, бо від 

правильно обраної стратегії часто залежить порятунок репутації компанії. 

Стратегії антикризового PR: 

1. Ігноруємо. Тобто, нічого не пояснюйте і не вибачайтеся. Так поступила фірма «Норд», коли покупці 

зіткнулися з проблемами (випадковими, з точки зору компанії) в одній з перших версій двокамерних 

холодильників «Норд». І справжньою проблемою виявилися численні звернення до виробника за допомогою і 

сприянням. Спочатку покупці взагалі не домоглися жодної реакції. Потім їм повідомили, що складнощі дійсно 

є, але причина не в самих холодильниках, а в перепаді напруги в мережі (наводилося ще кілька причин). І все ж 

«Норд» взявся проводити акцію вибіркових замін. Зрештою, питання замін було вирішено, холодильники 

міняли безперешкодно. Таким чином, комунікаційна стратегія компанії «Норд» (спочатку «ігноруємо», потім 

«докір в бік, приховування, заперечення» і, нарешті, «не падати духом») відтворювала обличчя керівника 

«Норд» та загальну корпоративну культуру. 

2. Не висовуватися. Цей підхід передбачає говорити якомога менше, вести себе якомога тихіше, чекати і 

вірити, що увагу ЗМІ переключиться на щось інше. Ще один хід цієї стратегії антикризового PR може полягати 

в тому, щоб звернутися до «третейського судді», тобто залучити третіх осіб для встановлення ступеня вини в 

ситуації, що створилася, наприклад, організувати відкриту комісію з розслідування або звернутися до суду. 

Головне, обійтися без коментарів. Чим менше компанія буде потрапляти на очі в зв'язку з кризою, тим менший 

шкоди буде завдано її репутації. Однак, якщо криза пов'язана з більш важкими наслідками, і журналісти 

приймаються за тему людського фактора, тоді фірма виявляється чутливою до негативу в ЗМІ, особливо, коли 

потерпілі почнуть звертатися за відшкодуванням збитку. Крім того, апелювати до незалежного експерта слід, 

тільки якщо ви впевнені в позитивному відкликання (звіті про результати розслідування). В іншому випадку 

засоби масової інформації можуть знову піддати фірму критиці за її провину у виникненні кризи і закликати 

компанію публічно заявити про розміри компенсацій, вимагати публічного самобичування і інших неприємних 

речей. 

3. Під захистом закону. Антикризовий PR в даному випадку часом застосовується, коли фірма стикається 

з агресивно налаштованими сторонніми особами. Особливо застосуємо цей метод при витоку важливої 

секретної інформації. Юристи на підприємстві для того і потрібні (ну, звичайно, не тільки для цього, але такі дії 

роблять їх дорогоцінними працівниками), щоб домагатися судових заборон на ті чи інші дії журналістів або 

інших недоброзичливців - наприклад, на публікацію в ЗМІ матеріалів, які можуть негативно вплинути на 

бізнес. 

4. Звинувачуємо, загрожуємо, відхрещуємося. Дана стратегія антикризового PR не без ступеня ризику, і 

вже тим більше не без агресії, але приносить часом вражаючі результати. 

5. Знайти іншого винуватця. Часто у виникненні кризової ситуації грають фатальну роль діяння інших 

людей, компаній або місцевої влади. А значить, і PR повинен бути відповідним, бажано із зазначенням прізвищ, 

фактів, реальних причин і винуватців кризи. Наприклад, компанія виступає з такими заявами: «Істинно 

причиною кризи стали дії таких-то громадян (або організацій), які не мають ніякого стосунку до компанії». 

Або: «Саме жертви інциденту винні в тому, що опинилися в ситуації, внаслідок якої вони постраждали». Ризик 

http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp.htm
http://tourlib.net/books_ukr/roglev.htm
http://www.maygerconsulting.com/
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застосування даної стратегії полягає в тому, що вона часто породжує бурхливу реакцію протилежної сторони. 

До того ж, якщо звинувачення висунуті бездоказові, то розголос справжніх фактів може підірвати довіру до 

компанії. 

6. Обеззброїти противника. Якщо противник і його секрети вам відомі, використовуйте їх, захищаючи 

свою точку зору, спростовуйте звинувачення і висувайте свої. До речі, багато великих корпорацій з успіхом 

використовують цю методику, особливо якщо криза набуває затяжного характеру. 

7. Жертвоприношення. Публічне звільнення прем'єр-міністрів, суд над єдиним винним у вибуху газу, в 

результаті якого обрушився будинок і загинули люди, - прикладів даної стратегії безліч. Суть: знаходиться 

один «злодій», на якого списуються всі гріхи, що рятує репутацію зацікавленим особам. 

Всі перераховані стратегії не усувають причину кризи. Завдання антикризового PR - мінімізувати втрати, 

що виникають як наслідок кризи, і допомогти компанії справлятися з тимчасовими негараздами. 

Основа антикризових піар - це розробка Антикризової програми для компанії, підприємства чи 

організації. Антикризова програма являє собою стратегічний документ, який, спрощено кажучи, є «планом дій» 

на випадок виникнення різних кризових ситуацій. Але Антикризова програма трактує кризу стратегічно - то є 

націлена не тільки на його подолання, а й на профілактику, а також на грамотне посткризове реагування. Тобто, 

Антикризова програма - це програма дій компанії до, під час і після кризи. Як правило, виділяються декілька 

найбільш типових для даного підприємства і даної галузі діяльності криз, які закладаються в програму. 

При розробці Антикризової програми задіюється теорія управління проблемами Чейса, згідно з якою 

основні проблеми можна передбачити за 1 -3 роки до їх виникнення. Ці проблеми, як правило, є 

макроекономічними і на їх виникнення або не виникнення підприємство вплинути не може. Воно може тільки 

прогнозувати свої поведінку і дії в обстановці наростання цих криз. Такий підхід найбільш зрозумілий 

маркетологам, оскільки маркетингова стратегія підприємства, наприклад, в частині розробки і виведення на 

ринок нових продуктів, теж розробляється на 1 -3-5 (на Заході - до 25) років вперед, з урахуванням основних 

тенденцій ринку, споживчої поведінки і т.д. 

Особливість Антикризової програми в тому, що її здійснюють люди, тому без підготовки ключового 

персоналу, цей солідний документ залишиться просто правильним маніфестом. Крім розробки Антикризової 

програми, проводиться навчання ключового персоналу підприємства і консалтинг з питань антикризових піар. 

[1, 5] 

Що ж потрібно робити підприємству, коли на нього обрушилася криза? 

 Зайняти чітку недвозначну позицію - достатньо гнучку, але принципову. 

 Централізувати комунікації (тільки один представник компанії має право робити офіційні заяви). 

 Залучити до активних дій керівництво. 

 Постійно підтримувати зв'язки зі ЗМІ. 

 Підключити «зовнішню групу підтримки» (фахівців, лідерів думок, клієнтів, споживачів, вчених, 

чиновників, представників громадських організацій). 

 Чи не ігнорувати своїх працівників - вони повинні бути проінформовані про суть ситуації і позиції 

компанії в першу чергу. 

 Дивитися на кризу широко (керівництво часто "не помічає" початку кризи, але проявляє надмірну 

активність під час його піку або наростання). Здійснювати постійний моніторинг і оцінку протікання кризи (НЕ 

проґавити момент наростання і не пропустити момент згасання). 

 Заздалегідь думати про позиціонування компанії після кризи. [2] 

Чому ЗМІ є ключовою аудиторією громадськості під час кризи? По-перше, ЗМІ схильні шукати і 

транслювати сенсації, неоднозначні оцінки, смажені факти, чутки, плітки - це частина їх роботи. По-друге, для 

ЗМІ важливо, хто перший обнародує сенсаційний факт, хто перший «розкопає» гостру тему. У зв'язку з цим, 

часто, через ЗМІ може транслюватися неперевірена інформація [3]. Природа ЗМІ така, що інформація через них 

транслюється швидко і охоплює широкі кола громадськості. Крім того, ЗМІ мають право на роз'яснення і 

надання достовірної інформації - тому саме представники ЗМІ починають першими «брати в облогу» 

керівництво підприємства, а також звертатися за коментарями в різні організації. 

Але крім ЗМІ є інші ключові аудиторії, які також потребують активної роботи з ними - наприклад, 

інвестори або власні співробітники. Залежно від суті кризи, до таких ключових аудиторій також можуть 

належати - місцеві жителі, громадські організації, державні органи, постачальники, дилери тощо [4] 

Часто, під час серйозних криз, виникає «вічна» дискусія між піар-фахівцем і юристом на тему "Гласність 

або закритість»? Позиція юристів відома: «Все що Ви скажете, може бути використано проти Вас». Піар-

фахівці наполягають на відкритості організації (в розумних рамках, звичайно). Ця позиція заснована на простій 

логіці: якщо компанія сама не надасть інформацію, це зроблять конкуренти, некомпетентні або упереджено 

налаштовані особи. Громадська думка не може бути позитивним, якщо компанія закрита. 

Громадська думка важлива для організації як під час кризи, так і після неї. Наприклад, вона відіграє 

важливу роль при судовому розгляді та прийнятті рішень державними органами. Посткризове реагування 

виражається в піар-кампанії по відновленню або зміцненню репутації і теж передбачається в Антикризовій 

програмі. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ РЕСТОРАНІВ 

 

У наш час інформаційна система (ІС) є дуже важливою складовою у ресторанному бізнесі. Інформаційна 

система є сукупність технічного, програмного та організаційного забезпечення, а також персоналу, призначена 

для того, щоб своєчасно забезпечувати належних людей належною інформацією. Інформаційна система є 

частиною організації, а ключові елементи будь-якої організації - структура й органи управління, стандартні 

процедури, персонал, субкультура. 

У кожному разі основним завданням ІС є задоволення конкретних інформаційних потреб в рамках 

конкретної предметної області. Сучасні ІС де-факто немислимі без використання баз даних і СУБД, тому 

термін «інформаційна система» на практиці зливається за змістом з терміном «система баз даних».  

Інформаційна система визначається наступними властивостями: 

•  будь-яка інформаційна система може бути проаналізована, побудована і керована на основі загальних 

принципів побудови систем; 

•  інформаційна система є динамічною і розвивається; 

•  при побудові інформаційної системи необхідно використовувати системний підхід; 

•  вихідний продукт інформаційної системи є інформація, на основі якої приймаються рішення; 

•  інформаційну систему варто сприймати як людино-комп'ютерну систему обробки інформації. 

Останніми роками в сфері управління все активніше стали застосовуватися поняття "прийняття рішення" 

і пов'язані з цим поняттям системи, методи, засоби підтримки прийняття рішень. 

Прийняття рішення - акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, заснований на аналізі ситуації, 

визначенні мети, розробці програми досягнення цієї мети. 

Структура управління будь-якої організації традиційно ділиться на три рівні: операційний, 

функціональний і стратегічний. 

Рівні управління (вид управлінської діяльності) визначаються складністю завдань, що вирішуються. Чим 

складніше завдання, тим вищий рівень управління потрібно для її вирішення. При цьому слід розуміти, що 

більш простих завдань, що вимагають негайного (оперативного) рішення, виникає значно більша кількість, а 

значить, і рівень управління для них потрібен інший - більш низький, де приймаються рішення оперативно. При 

управлінні необхідно також враховувати динаміку реалізації прийнятих рішень, що дозволяє розглядати 

управління під кутом тимчасового фактора [1]. 

Система нового покоління iiko - це очі і руки в ресторані. Помічник, на якого можна покластися 24 

години на добу. На відміну від інших систем, iiko тотально управляє всіма процесами в ресторані. iiko не тільки 

автоматизує продаж та склад, але щохвилини контролює персонал, не дає помилятися початківцям і нараховує 

премію кращим, контролює постачальників і перевіряє апаратуру, привертає до ресторану нових відвідувачів і 

утримує старих. Всі бізнес-процеси в системі iiko інтегровані в єдиний інформаційний простір, що забезпечує 

повний контроль над рестораном або цілою мережею ресторанів. iiko перетворює ресторан в надійну бізнес-

машину, вивільняючи час, щоб сконцентруватися на успіху. 

Рішення iiko відрізняється принципово новим підходом до автоматизації ресторанного бізнесу. Звичні 

для рестораторів інструменти об'єднані в єдиний інформаційний простір і доповнені функціональністю, раніше 

доступною тільки користувачам великих ERP-систем [2]. 

Ресторатор Асур - це система автоматизації ресторану, кафе, бару. Цілі, які переслідувалися при розробці 

цієї системи автоматизації ресторанів - висока автоматизація ресторану, мінімальна вимогливість до ресурсів, 

висока надійність, захищеність, простота, зручність, максимальна автоматизація процесу ресторанного бізнесу і 

мінімальні витрати на супровід і підтримку, і як наслідок мінімально можлива вартість. 

Для роботи системи автоматизації кафе і ресторанів Асура ресторатор не потрібно дорогих касових 

терміналів (встановлюється на звичайні комп'ютери з додатковим pos-обладнанням: pos-клавіатура, принтери, 

карт-рідери), отже, їх вартість значно менше, ніж потрібно для інших аналогічних систем автоматизації 

ресторану, і при цьому якість часто вище ніж в основних відомих на цьому ринку систем [3]. 

БІТ: Ресторан - це готове галузеве рішення для управління ресторанним бізнесом, в основі якого лежить 

потужна технологічна платформа нового покоління «1С: Підприємство 8.2». 
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Рішення призначене для обліку діяльності ресторанів, барів, суші-барів, піцерій, їдальнь, кейтерингових 

компаній, готельних комплексів. Програма «БІТ: Ресторан» має два варіанти поставки: «ЛАЙТ» і «БІЗНЕС» - 

це дає можливість поетапно автоматизувати бізнес у міру виникнення потреб. 

Програма підійде як для невеликих підприємств громадського харчування, так і для мережевих точок 

ресторанного бізнесу [4]. 

Система «CronosPlus» призначена для розробки і експлуатації банків даних практично будь-якої 

складності без залучення програмістів. Вона поєднує в собі простий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з 

багатими можливостями по зберіганню, інтеграції, обробці і представленню різнорідної інформації. 

Важлива особливість «CronosPlus» - це використовуваний підхід до організації даних - так звана 

мережева модель даних. У переважній більшості інших СУБД використовується більш проста, але водночас і 

більш обмежена реляційна модель даних. Найбільш суттєвою перевагою мережної моделі, використовуваної в 

«CronosPlus», є точне і адекватне відображення в банку складних взаємозв'язків між об'єктами. Знайти і 

відобразити такі зв'язки дуже непросто. Саме для вирішення таких завдань була розроблена система 

«CronosPlus». І саме тому значну частину користувачів системи складають інформаційно-аналітичні підрозділи 

та служби безпеки різних компаній, агентств по персоналу, всі ті, хто постійно стикається в своїй роботі з 

великими потоками різнорідної інформації [5]. 

Створення і використання інформаційної системи для будь-якої організації націлені на вирішення таких 

завдань: 

•  структура інформаційної системи, її функціональне призначення повинні відповідати цілям, які стоять 

перед організацією; 

•  інформаційна система повинна контролюватися людьми, ними розумітися і використовуватися у 

відповідності з основними соціальними і етичними принципами; 

• виробництво достовірної, надійної, своєчасної та систематизованої інформації. 

Інформаційні системи це є дуже важливий крок вперед для розвитку ресторанного закладу і їх 

впровадження полегшує роботу рестораторів та є необхідною складовою ресторанного бізнесу. 

 

Література: 

1. Лисенко Ю.Г. Інформаційні системи та технології. / Ю.Г. Лисенко [Навчальний посібник]. – Донецк: 

ООО “Юго-Восток, ЛТД”, 2004. – Книга 6. – 377 с. 

2. Петров А. М. Автоматизація облікових процесів в сфері ресторанного бізнеса / А. Петров / / Все для 

бухгалтера. - 2007. - № 13. - С. 21-25. 

3. Некрасова Є. ІТ - обов'язкова рядок меню / Є. Некрасова / / CIO. - 2005. - № 11. - С. 28-35. 

4. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: навч. посіб. / Г. Б. Мунін [та ін.]; За ред. М. М. 

Поплавський, О. О. Гаца. - К.: Кондор, 2008. - 460 с. 

5. Сірий В. К. Ресторанний бізнес: управляємо професійно й ефективно: повне практичне керівництво / 

Сірий В.К., Бухаров І.О., Ярков С.В. - Москва.: ЕКСМО-ПРЕС, 2008. - 367 с. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Готельне господарство динамічно розвивається та інвестується як важлива галузь індустрії туризму та 

національного господарства, яка здатна приносити високий прибуток та активно сприяти економічному 

розвиткові суспільства. У час зростання чисельності туристів та посилення конкурентної боротьби на ринку 

туристичних послуг з проблемою якості послуг зіткнулись усі вітчизняні виробники готельних послуг. 

Ефективне управління якістю послуг надає пріоритет споживачам і спонукає підприємства готельного 

господарства розробляти комплексну політику якості, яка охоплює соціальні, економічні, технічні, правові 

аспекти. 

Підвищення якості послуг має важливе значення для готельного підприємства, споживача та 

національної економіки в цілому. Надання якісних послуг відвідувачам сприяє збільшенню обсягу їх реалізації, 

рентабельності підприємства, зростанню престижу готелю. Споживання послуг поліпшеної якості та більшої 

споживчої вартості зменшує поточні витрати споживачів та забезпечує більш повне задоволення їх вимог. 

Система якості - сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для 

здійснення управління якістю. 

Управління якістю - це такі напрями діяльності функції загального управління, які визначають політику 

в галузі якості, мету і відповідальність, а також здійснюють їх за допомогою таких засобів як планування 

якості, керування якістю, забезпечення якості та поліпшення якості в межах системи якості. 

Керування якістю - це методи та види діяльності оперативного характеру, що їх використовують для 

виконання вимог до якості. 
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Забезпечення якості - це усі планові і систематично виконувані види діяльності в межах системи якості, 

які підтверджуються в разі потреби, і необхідні для створення достатньої впевненості в тому, що об’єкт буде 

виконувати вимоги якості. 

Поліпшення якості - заходи, які здійснюються для підвищення ефективності та результативності 

діяльності та процесів з метою одержання користі як для організації, так і для споживачів. 

Якість - поняття комплексне, воно охоплює та характеризує всі сторони діяльності готелю: розробку 

стратегії, організацію надання послуг, маркетингову політику тощо. 

В Україні рівень надання послуг бажає бути кращим. На сучасному етапі розвитку основними 

проблемами є: невелика кількість готелів міжнародного класу, незначні обсяги інвестування, недостатня 

кількість кваліфікованих працівників, низький рівень конкуренції на готельному ринку внаслідок відсутності 

корпоративних стандартів управління якістю готельних послуг, високий рівень податків.  

З метою досягнення довготривалого успіху через покращення якості обслуговування клієнтів, зниження 

операційних витрат, отримання вигоди для усіх співробітників готелю та суспільства, враховуючи критерій 

прибутковості створено систему управління якістю послуг. Зміст управління якістю готельних послуг повинен 

спрямовуватись на вироблення управлінських рішень і здійснення комплексу управлінських дій, спрямованих 

на створення, надання та планування послуг високого рівня якості. Систему розглядають як своєрідний 

механізм управлінських відносин, сформований із таких елементів: законів управління якістю, тобто зі 

суттєвих, періодично повторюваних взаємозв’язків між елементами системи управління якістю, які 

забезпечують її діяльність та цілісність; об’єкта управління якістю – структурних підрозділів у підприємствах 

готельного господарства, керівників середнього й низового рівнів управління та підпорядкованого їм 

персоналу; предмета управління якістю — готельної послуги або з комплексу послуг, що надають у 

підприємствах готельного господарства; чинників управління якістю (на що спрямована діяльність у сфері 

якості з метою досягнення визначених цілей); функцій і методів управління якістю — конкретних форм, засобів 

цілеспрямованого впливу органів управління якістю на інтереси й умови життєдіяльності працівників готелю; 

інформації — сукупності даних для прийняття управлінських рішень стосовно якості послуг; методики — 

встановленого способу діяльності й інструментарію впливу суб’єкта управління якістю на об’єкт (планів, 

технологій, рішень, норм і нормативів, форм матеріального та морального стимулювання); організаційної 

структури — обов’язків, повноважень і взаємовідносин, поданих у вигляді схеми, за якою готельне 

підприємство виконує функції, тобто з внутрішньої будови системи якості, яка відображає розподіл праці в 

готелі й специфіку виконання конкретних функцій і методів діяльності у сфері якості; технічних засобів збору, 

обробки та збереження інформації, технології виконання робіт, які підвищують продуктивність і ефективність 

управлінської праці у сфері якості; кадрів управління якістю — керівників, спеціалістів, допоміжного 

персоналу. 

Система управління якості послуг виконує наступні функції: 

- планування; 

– організування; 

- мотивування; 

- моніторинг; 

- контролювання; 

- обліку. 

Отже, якість послуг є комплексним поняттям, що відбиває ефективність усіх сторін діяльності готелю. 

Україна перебуває на шляху до перетворення на туристичну країну, але до відповідності європейським 

стандартам необхідно подолати нелегкий шлях. Необхідно розширювати інфраструктуру готельно-

ресторанного бізнесу, створювати заклади для навчання персоналу та підвищення його кваліфікації. Також 

необхідно розробити власну нормативно-правову базу, яка б регулювала якість надання готельних послуг. 

Оскільки ефективність бізнесу вимірюється величиною прибутку, то й ефективне управління і контроль за 

якістю послуг готелю є життєво важливими. 

 

Література: 

1. Правила користування готелями та аналогічними засобами розміщеня і надання готельних послуг: 

Затв. наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.04р. №19. 

2. Круль Г. Я. Основи готельної справи. Навч. Посіб. – К.: центр учбової літератури, 2011. – 368 с. 

3. Мунін Г. Б., Змійов А. О., Зінов’єв Г. О., Самарцев Є. В., Гаца О. О., Максимець К. П., Роглєв Х. Й. 

Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посіб. / За редакцією члена кор. НАН України, д.е.н., 

професора Дорогунцева С. І. – К.: Ліра – К, 2005. – 520. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В деятельности предприятия существенная роль отводится вопросам материально-технического 

обеспечения его ресурсами, что является одним из важнейших разделов тактики развития. Расчеты потребности 

в материальных ресурсах осуществляются в плане материально-технического обеспечения предприятия. 

Разработка плана материально-технического обеспечения предполагает его тщательное обоснование, так как от 

этого зависит выполнение производственной программы предприятия. Кроме этого запланированные в данном 

плане объемы поставок материально-технических ресурсов одновременно являются основанием для выработки 

перспектив производства и реализации продукции предприятий - интегрантов. 

Исходными данными для разработки текущего плана материально-технического обеспечения 

предприятия являются: 

- намеченные объемы производства (производственная программа предприятия); 

- объемы работ по техническому и организационному развитию; 

- объемы капитального строительства; 

- нормативная база (с учетом возможного снижения норм расхода материалов). 

Проработка перспективного состояния материально-технического обеспечения предприятия проводится 

в натуральном и стоимостном выражении в целом за год и с разбивкой по кварталам. 

В ходе разработки материалов по перспективному материально-техническому обеспечению предприятия 

в максимальной степени должна учитываться экономическая и технико-технологическая возможность по 

экономии средств производства, осуществляемая по следующим направлениям за счет: 

- уменьшения отходов и потерь при внедрении новых прогрессивных технологических процессов. 

Например, на машиностроительных предприятиях должны применяться точные методы литья, где позволяет 

технология, следует ковку деталей заменять их штамповкой, использовать рациональный раскрой материалов, 

применять комплексное использование сырья и т. п. 

- замены дорогостоящих и дефицитных материалов более дешевыми, но не менее качественными. 

Например, применять в технологическом процессе вместо черных и цветных металлов пластмассовые детали, 

многократно использовать смазочные материалы, тару, резину и т.п. 

- снижения веса оборудования и изделий без ухудшения их качественных характеристик с целью не 

только экономии сырья и материалов, но и уменьшения трудоемкости их изготовления, увеличение пропускной 

способности оборудования, сокращения объемов перевозки, расхода топлива и т.п. 

Разработка плана материально-технического обеспечения предприятия проводится в два этапа. На 

первом этапе планируется потребность в виде расчетов к договорам, в которые содержится информация  о 

необходимом количестве отдельных видов материальных ресурсов. Исходной базой при этом выступают: 

1. Производственная программа предприятия, включая объем государственного заказа. 

2. Достигнутые показатели года, предшествующие планируемому периоду с учетом анализа 

периодичности поставок материально-технических ресурсов и их качества от предприятий- интегрантов. 

На втором этапе проект плана материально-технического обеспечения корректируется на основе 

уточненных программ по внедрению новой техники и проведению экспериментальных работ, уточненных норм 

расхода сырья и материалов, а также производственных запасов, фактических остатков материальных ресурсов 

на складе. Одновременно намечаются мероприятия по ликвидации дефицита в отдельных видах материальных 

ресурсов (при его наличии) и выявляются источники снабжения. 

План материально-технического обеспечения состоит из расчетов потребности в ресурсах и балансов 

материально-технического обеспечения. 

Расчеты по определению потребности в материально-технических ресурсах ведется с учетом отраслевых 

особенностей предприятий в виде отдельных расчетов, классифицируемых по характеру применяемых 

материалов: 

1) потребность в сырье и материалах; 

2) потребность в топливе; 

3) потребность в энергии; 

4) потребность в оборудовании. 

 

Литература: 

1. Методические проблемы нормирования и экспертизы норм расхода материалов в промышленности: 

Сборник научных трудов. – М., 1997. – 231 с. 

2. Организация и планирование предприятий лёгкой промышленности: Учебник для студентов вузов 

лёгкой пром-сти. / Овчинников С.И., Пушкин П.С. – М.: Лёгкая индустрия, 1980. – 360 с. 
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ЕКОНОМІЧНІ ВИГОДИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ CRM 

 

СRM – це клієнтоорієнтована стратегія, заснована на використанні передових управлінських і 

інформаційних технологій, за допомогою яких компанія вибудовує взаємовигідні відносини зі своїми 

клієнтами. CRM придбали більшу значимість стали потрібні на висококонкурентному ринку, де на першому 

місці стоїть клієнт. Головна задача CRM систем - підвищення ефективності бізнес-процесів, спрямованих на 

залучення й утримання клієнтів – у маркетингу, продажах, сервісі й обслуговуванні, незалежно від каналу, 

через який відбувається контакт із клієнтом. 

Ця стратегія заснована на використанні передових управлінських і інформаційних технологій, за 

допомогою яких компанія збирає інформацію про своїх клієнтів на всіх стадіях його життєвого циклу 

(залучення, утримання, лояльність), витягає з неї знання і використовує ці знання в інтересах свого бізнесу 

шляхом вибудовування взаємовигідних відносин з ними. 

На рівні технологій CRM – це набір додатків, зв'язаних єдиною бізнес-логікою й інтегрованих у 

корпоративне інформаційне середовище компанії (часто у вигляді надбудови над ERP) на основі єдиної бази 

даних. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє провести автоматизацію відповідних бізнес-процесів у 

маркетингу, продажах і обслуговуванні. Як результат, компанія може звернутися до "потрібного" замовника в 

"правильний" момент часу, з найбільш ефективною пропозицією і по найбільш зручному замовнику каналу 

взаємодії. 

Економічні ефекти від використання CRM можна поділити на такі умовні категорії: 

1) прямі та непрямі економічні ефекти (ри.1); 

2) ефекти зниження ризиків. 

 
Рис. 1 – Ефекти від впровадження  CRM 

 

У таблиці 1, наведеній нижче, описані зміни, які проводяться в рамках проекту по реалізації клієнт-

орієнтованої стратегії та створення системи продажу та отримані короткострокові і довгострокові економічні 

ефекти та ефекти зниження відповідних ризиків. 

 

Таблиця 1 

Ефекти зниження ризиків та прямі економічні ефекти від використання CRM 

 

Стан  до 

використан

ня 

Зміни Короткостроко

ві ефекти після 

впровадження 

Довгострокові ефекти після 

впровадження 

Ризики, поява 

яких знижується 

1.Просуванн

я продуктів 

ведеться без 

аналізу 

ефективност

і взаємодій 

по 

ланцюжку 

Вибір каналів 

і оптимальної 

ланцюжка 

просування 

Зниження витрат 

у каналах і 

ланцюжках 

просування 

- Підвищення доходів компанії 

за рахунок вибору оптимального 

каналу у співвідношенні 

цінність для нас і цінність для 

клієнта / вартість 

- Підвищення доходів за 

рахунок підвищення 

задоволеності учасників каналів 

просування 

Ризик погіршення 

відносин з 

партнерами, ризик 

недонесення 

споживчої цінності 

до клієнтів 

 

Впровадження CRM 

 

Прямі економічні ефекти 

- зростання продуктивності 

- зниження витрат 

- підвищення ефективності продажів  

- підвищення якості обслуговування клієнтів 

- зростання прибутковості компанії  

-зниження собівартості 

 

Непрямі економічні ефекти 

- отримання конкурентних переваг на ринку  

- забезпечення прозорості управління  

- скорочення часу виходу на ринок 

- підвищення лояльності співробітників  

- зростання вартості акцій 
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Продовження табл.1 

2. Немає 

інструментів 

для планування, 

прогнозування 

продажів 

Планування, 

прогнозування 

продажів 

Підвищення 

виходу 

(прибутковості) 

поточних 

продажів 

- Поліпшення якості 

управління 

- Підвищення доходів 

компанії за рахунок 

можливості більш своєчасних 

і якісних управлінських 

впливів 

Ризик 

невиконання 

планів по 

доходам та/або 

рентабельності 

3.Система 

мотивації 

персоналу не 

орієнтована на 

цілі клієнтської 

стратегії 

компанії. 

Створення 

нової системи 

мотивації 

персоналу 

Підвищення 

продуктивності 

персоналу 

- Підвищення доходів 

компанії за рахунок 

збільшення крос-продажів, 

збільшення життєвого циклу 

клієнта 

 

 

Ризик 

діяльності 

персоналу на 

противагу 

загальним цілям 

компанії 

 

4. Персонал не 

забезпечений 

інформаційними 

засобами і не 

навчений 

взаємодії з 

клієнтами 

Підготовка 

персоналу 

Підвищення 

якості та 

швидкості 

обслуговування 

клієнтів 

- Підвищення задоволеності 

клієнтів 

- Підвищення задоволеності 

персоналу 

Ризик зниження 

мотивації 

персоналу, 

ризик 

погіршення 

відносин з 

клієнтами 

5. Немає 

інструментів 

для управління 

процесами 

Автоматизація 

бізнес-процесів 

- Підвищення 

ефективності 

продажів 

- Підвищення 

якості та 

швидкості 

обслуговування 

клієнтів 

Підвищення доходів компанії 

за рахунок збільшення 

відсотка успішних угод 

Ризик зниження 

продуктивності, 

ефективності 

процесів 

 

Важливість методології та інструментарію CRM полягає також у тому, що з його допомогою можна 

оперативно відстежувати досягнення встановлених цілей на проміжних етапах та приймати обґрунтовані 

управлінські рішення для своєчасної коригування розвитку компанії. 

 

Література: 

1. Меньов А.В. Теоретичесие основы автоматизированного управления: Учеб. пособие. — М.: МГУП, 

2002. — 176 с. 

2. Острейовский В.А. Современные информационные технологии экономистам: Учеб. пособие. Ч. 1. 

Введение в автоматизированные информационные технологии. — Ср т:СрГУ, 2000. — 72 с. 

3. Зелинский С.Э. Автоматизация управления предприятием – К., Кондор,2008 – 518 с. 

 

ДЗЮБА Г.А.,  

студентка ОС «Магістр» 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

 

УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Розвиток ринкових відносин в Україні та посилення конкуренції на внутрішньому вітчизняному ринку 

ставить перед підприємствами проблему підвищення ефективності діяльності та забезпечення фінансової 

рівноваги в довгостроковій перспективі. Потокові показники характеризують стан об’єкта дослідження не на 

конкретний момент часу, а за певний часовий інтервал. Серед найбільш поширених потокових показників, до 

яких відносяться обсяг реалізації продукції, доходи, витрати, прибуток та ін., особливе місце займає грошовий 

потік. У зв’язку з цим особливого значення набуває підвищення якості управління грошовими потоками як 

одним із основних результативних показників діяльності підприємства. 

Управління грошовими потоками - один із найважливіших сегментів фінансової роботи на підприємстві, 

від ефективності організації якого залежать як поточні результати діяльності, так і майбутні темпи розвитку 

господарюючого суб'єкта. Загальна мета управління грошовими коштами - забезпечення збалансованості їх 

потоків, що надає можливість підтримувати достатній рівень платоспроможності та фінансової стійкості 

підприємства. 



13 

Характерні риси практики управління грошовими потоками відображають принципи управління, тобто 

основні правила діяльності, якими керуються органи управління, враховуючи соціально-економічні умови, що 

склалися. Принципи управління грошовими потоками та їх зміст відображено на рис. 1.  

Рис. 1. Принципи управління грошовими коштами 

 

Згідно із принципами управління формують систему методів управління грошовими потоками. До 

складу основних методів управління грошовими потоками відносять:  

- аналіз грошових потоків - це сукупність методів формування і обробки даних про грошові потоки, які 

дають об’єктивні оцінки стану, тенденцій розвитку, виявлення резервів підвищення ефективності використання 

грошових коштів та шляхів їх реалізації;  

- планування та оптимізація - це процес визначення їх обсягів за видами діяльності, часовими 

інтервалами та напрямами використання з метою забезпечення максимальної синхронізації надходжень і витрат 

та платоспроможності підприємства;  

- контроль за рухом грошових коштів - що суб'єкт управління здійснює перевірку виконання 

запланованих параметрів формування грошових фондів, напрямів їх використання, дотримання синхронності 

надходжень і витрат у встановлені періоди часу, блокує відхилення від заданої програми, а в разі виявлення 

порушень сигналізує про необхідність коригування системи управління. Таким чином, контроль є засобом 

отримання інформації про грошові потоки по каналу зворот-нього зв'язку, тобто за результатами свого 

управлінського впливу на об’єкт управління;  

- облік та звітність - визначення, реєстрацію на різних носіях та класифікацію інформації про грошові 

надходження та витрати для отримання підсумкових даних, які відображають досягнутий результат. 

Нестача грошових потоків призводить до порушення фінансової стійкості. Якщо не вистачає власних 

фінансових ресурсів для фінансування запасів, виникає потреба у залученні короткострокових та 

довгострокових кредитів, які необхідно погашати, а також сплачувати відсотки за їх використання. 

Механізм управління грошовими потоками підприємства належить розуміти як систему організації 

управлінського впливу, який виявляється у суб’єктно-об’єктних взаємозв’язках системи управління і 

здійснюється з метою досягнення поставлених перед ним цілей. Однією з основних проблем формування 

теоретичної концепції механізму управління є виявлення його протиріч, породжених, власне, принципами 

організації складних систем: організаційний процес в таких системах побудований на протилежних засадах і 

реалізується в протилежних тенденціях, тобто є діалектично організованим процесом 

Механізм управління грошовими потоками підприємства включає: цілі і завдання управління; критерії 

управління – кількісний аспект цілей; фактори управління – елементи об’єкту та їх взаємозв’язки, які 

піддаються управлінському впливові, задля досягнення поставлених цілей, принципи управління, специфіку і 

особливості управління, інструментарій управління, функції управління, а також, ресурси управління – 

матеріальні, фінансові ресурси, організаційний і соціальний потенціал. Він має ґрунтуватися на принципах 

системності, інтегрованості, достовірності, динамічності, відповідності цілям підприємства, досяжності, 

ефективності, багатоваріантності. На рис 2. наведено схематичне зображення механізму управління грошовими 

потоками підприємства. 

 

 

 

 

 

Принципи 
управління 
грошовими 
потоками 

Достовірність 
відображення 

інформації 

Відповідність даних фінансової звітності 
реальному руху грошових коштів 

Комплексність 
управління 

Врахування грошових потоків від усіх видів 
діяльності 

Своєчасність, 
оперативність 

Постійний моніторинг наявності, руху, 
потреби в грошових коштах 

Маневроність 
Забезпечення своєчасності розрахунків, 
скорочення потреби в позикових коштах 

Ефективність 
Досягнення вищої прибутковості 

використання грошових коштів внаслідок 
організаційно-управлінських дій 
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Рис. 2. Механізм управління грошовими потоками підприємства 

 

Отже, грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат 

коштів, генерованих його господарською діяльністю. Управління грошовими потоками передбачає 

цілеспрямований вплив на процеси акумуляції грошових коштів, їх витрачання та перерозподіл з метою 

збалансування фінансово-господарської діяльності підприємства. Характерні риси практики управління 

грошовими потоками відображають принципи управління, тобто основні правила діяльності, якими керуються 

органи управління, враховуючи соціально-економічні умови, що склалися. Управління грошовими потоками 

представляється одним з найбільш значимих функціональних напрямків системи фінансового менеджменту, 

тісно пов'язане з іншими системами керування підприємства.  

 

Література: 
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ЗІМІНА Ю.В., 

студентка 5 курсу 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ 

 

Актуальність теми. Виробництво – найважливіша сфера людської діяльності з перетворення предметів 

праці з метою задоволення потреб суб’єктів суспільства. Організаційно підприємство є виробничою одиницею 

економіки країни з певними внутрішньою структурою, зовнішнім оточенням, закономірностями 

функціонування та розвитку. Організаційна система підприємства охоплює виробничу, організаційну та 

управлінську структуру підприємства, а також зв'язки між виробництвом та управлінням, між підприємством та 

зовнішніми організаціями.  

На сучасному етапі досягнення мети виробництва з виготовлення продукції для задоволення потреб 

споживачів можливе тільки за умови тісної взаємодії виробничої функції насамперед з функціями маркетингу 

та фінансів, а також іншими допоміжними функціями. 

Предметом дослідження є розвиток виробничих систем. 

Механізм управління грошовими потоками підприємства 

Ресурси 
управління 

матеріальні; 

фінансові; 

організаційний 
потенціал; 

соціальний 
потенціал. 

Методи 
Управління 

інвестування; 

кредитування; 

страхуваня; 

оренда та 
лізінг; 

факторинг. 

Нормативно-
правове 

забезпечення 

Конституція 
України;  

Закони України; 

Укази 
Презедента; 

рішення ВРУ і 
постанови КМУ; 

статут 
підприємства. 

Важелі 
управління 

прибуток, 
доход, ціна, 

амортизаційні 
відрахування, 

інвестиції, 
форварди. 

Функції 
управління 

прогнозування і 
планування; 

збір й аналіз 
інформації; 
підготовка і 
прийняття 

управлінських 
рішень; 

організація. 

Цілі 
управління 

оптимізація; 
визначення і 
задоволення 

попиту на 
гроші 

підприємства. 

Інформаційне 
забезпечення 

фінансова 
звітність 

підприємства; 

дані 
бухгалтерського 

обліку; 

внутрішні звіти 
структурних 

одиниць і 
відділів. 

Принципи 
управління 

системністі; 

інтегрованості; 

достовірності; 

динамічності. 

Фактори 
управління 

елементи 
об’єкту  та їх  

взаємозв’язки, 
які піддаються 
управлінському 

впливу задля 
поставлення 
досягнутих 

цілей 

Критерії 
управління 

обсяг чистого 
ГП; 

величина 
попиту на 

гроші; 

ліквідність ГП. 
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Об’єкт дослідження — взаємодія елементів виробничої системи. 

Метою  є вивчення особливостей взаємодії елементів виробничої системи. 

Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання: 

- визначити суть поняття виробничої системи, її структури і елементів; 

- охарактеризувати основні ознаки і властивості підприємства, як виробничої системи; 

- розглянути сучасні тенденції розвитку виробничих систем. 

З позиції системного підходу, виробництво - найважливіша сфера людської діяльності — представляє 

собою своєрідну складну систему. Системами, що складаються з комплексу взаємопов'язаних об'єктів, є: 

народне господарство, галузь промисловості, підприємство, цех, ділянка. Разом з тим складними системами є і 

комплекси функцій, види діяльності, здійснювані на підприємствах. Як єдину складну систему можна 

розглядати всю діяльність підприємства, яка складається з мережі підпорядкованих, менш складних систем.  

Виробничі системи — особливий клас систем, що складаються з працівників, знарядь і предметів праці 

та інших елементів, необхідних для функціонування системи, в процесі якого створюються продукція або 

послуги. Виробнича система на первинному рівні може розглядатися як група механізмів (обладнання, апарати 

тощо), що обслуговуються працівником (оператор, машиніст і т.п.). Кожний механізм і обслуговуючий його 

працівник представляють собою систему "людина-машина", що складається з двох взаємодіючих і 

взаємопов'язаних елементів. Якщо піти по шляху інтеграції первинних систем "людина-машина", то прийдемо 

до виробничої ділянки - складній системі, що складається з основних і допоміжних робітників, основного і 

допоміжного обладнання, системи зі складним комплексом взаємозв'язків, взаємовідносин та інтересів, що 

володіє складною структурою та організацією.  

Системами більш високого рівня і порядку будуть цехи, галузі і т.п. При цьому кожна ланка системи, 

підсистеми будь-якого рівня відбиває найбільш суттєві риси системи вищого рівня (порядку), частиною якої 

вони є. У виробничій системі здійснюються виробничі процеси. Їх основою і визначальною частиною є 

технологічні процеси, при здійсненні яких робітник за допомогою знарядь праці впливає на предмети праці і 

перетворює їх у продукт праці - готову продукцію.  

Елементами виробничої системи (ВС) є люди і матеріальні об'єкти - праця, знаряддя праці, предмети 

праці, продукти праці, а також технологія, організація виробництва. Виробнича система визначається 

поведінкою, еволюцією і набором структур.  

Структура виробничої системи — це сукупність елементів і їх стійких зв'язків, що забезпечують 

цілісність системи і тотожність її самій собі, тобто збереження основних властивостей системи при різних 

зовнішніх і внутрішніх змінах. Структура виробничої системи визначається складом і взаємозв'язками її 

елементів і підсистем, а також зв'язками з зовнішнім середовищем. Розрізняють просторову (розташування 

елементів системи в просторі) і тимчасову (послідовність зміни стану елементів і системи в цілому в часі) 

структури виробничих систем. Вони тісно взаємопов'язані і взаємозалежні. Структура ВС - це інваріантна в часі 

фіксація елементів і зв'язків між ними. Функціонування ВС означає дію її в часі. Залежно від мети та аналізу ВС 

може бути представлена різними структурами, наприклад, структурою основних фондів, структурою кадрів, 

виробничою структурою і т.п. Цілісність виробничої структури є одним з основних властивостей. Всі елементи 

ВС функціонують з єдиною загальною метою - розробкою, проектуванням, виготовленням необхідної 

продукції. ВС має вхід, вихід і зворотний зв'язок.  

 У сучасних умовах модернізація виробничої системи підприємства являє собою не капіталомісткий 

спосіб підвищення продуктивності та якості, виступає одним з перспективних джерел зростання 

конкурентоспроможності. Для розуміння завдань модернізації необхідно переосмислити поняття «виробнича 

система». У це поняття входять абсолютно всі процеси, операції, пов'язані зі створенням цінності для 

споживача, включаючи і ті, що несуть в собі втрати. 

Необхідність модернізації виробничих систем сучасних підприємств пов'язана відразу з декількома 

причинами. По-перше, відбувається посилення міжнародної конкуренції, в ході якого привабливість продукції 

стає визначальним фактором для визначення позиції на ринках. По-друге, для багатьох підприємств 

зберігається дефіцит інвестиційних ресурсів, що скорочує їх можливості з розвитку та підвищенню 

конкурентоспроможності. Особливої актуальності для підвищення конкурентоспроможності підприємства 

набуває використання існуючих внутрених резервів. Головним таким резервом можна вважати своєчасну 

модернізацію наявних виробничих систем. 

У сучасних умовах практично всі успішні компанії застосовують ті чи інші елементи модернізованих 

виробничих систем. У більшій частині це відноситься до системи управління якістю, а також до візуалізації 

окремих робочих ділянок. Найбільші підприємства по машинобудуванню та металургії активно модернізують 

наявні виробничі системи за допомогою зарубіжних партнерів. 

Отже, світовий досвід вдосконалення виробничих систем різноманітний. І, як правило, складається з 

способів і заходів, що поліпшують організацію окремих процесів на основі виключення з виробництва «не 

потрібних» ланок і застосування не капіталомістких способів підвищення продуктивності. Основна маса 

вітчизняних підприємств орієнтовані на модернізацію виробничої системи з використанням японського 

досвіду, відомого як TPS - Виробнича Система Тойота (Toyota Production System), яка вважається 

загальновизнаним еталоном організації виробничих процесів. Виробнича система Тойота розроблялася в 

автомобільній компанії Toyotа протягом приблизно трьох десятиліть з 1945 по 1975 роки. Цю систему стали 

вивчати і копіювати в Америці, в країнах західної Європи. Західна адаптація японської виробничої системи 
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одержала назву Lean production або Lean manufacturing або просто Lean, тобто Бережливе виробництво. Зараз 

високий потенціал трансформації виробничих систем на основі японського досвіду продемонстрували не тільки 

японські, але й провідні компанії розвинених країн. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ 

 

Послідовність проектування операційних систем у сфері виробництва послуг принципово не 

відрізняється від проектування операційних систем з виробництва товарів і здійснюється в аналогічній 

послідовності. Деяку специфіку має проектування підприємства. 

Проектування підприємств. Для того щоб спроектувати операційну систему з надання послуг, необхідно 

визначити наявність і обсяг потреби в послугах, передбачених бізнес-планом, і проаналізувати вимоги 

споживачів до них, визначити місце розташування підприємства для надання послуг і його потужність, 

спроектувати процеси виробництва, матеріально-технічну базу. 

Проектування обсягу і структури послуг. Підприємства з надання послуг, як правило, мають чітко 

локалізовані територіальні межі ринку. Для прийняття важливого стратегічного рішення щодо структури і 

обсягу майбутніх послуг проводять маркетингові дослідження, які мають дати відповідь на такі питання: Чи є 

потенційні споживачі даних послуг в обраному регіоні діяльності підприємства? Чи є вже аналогічні 

підприємства на території? Який прогнозований обсяг платоспроможного попиту? Наскільки задовольняють 

попит підприємства-конкуренти? Які вимоги споживачів до асортименту і якості послуг? Який розмір 

інвестицій потрібний для відкриття підприємства? 

За значущістю послуги поділяють на основні й супутні. Надання основної послуги зумовлене 

виробничим призначенням організації у системі суспільного поділу праці. Наприклад, торговельні організації 

надають основну послугу — реалізують товари споживачам відповідно до попиту. Для реалізації товарів 

створюють відповідні організаційні системи — магазини, кіоски, ятки тощо.[3] 

За визначенням Котлера Ф.: «Послуги - будь-який захід або вигода, що одна сторона може 

запропонувати інший, і, які, в основному, невловимі, і не приводять до заволодіння чим-небудь» [5]. 

Виробництво послуг може бути, а може й не бути пов'язане з товаром у його матеріальному виді. 

Послугам властиві чотири характеристики, які відрізняють їх від матеріального виробництва: 

1) Невідчутність. Послуги неможливо побачити, спробувати на смак. «Послуги - це речі, які можуть 

бути куплені або продані, але які не можна упустити собі на ногу». Результати послуг видні тільки після їх 

придбання (хімчистка, відвідування косметолога). Багато які з послуг невловимі, наприклад, послуги освітньої, 

культурної, розважальної сфери. Споживач такої послуги після її придбання має у своєму розпорядженні 

знання, враженнями, відчуття. Він не має речовинних доказів, а може опиратися лише на власні суб'єктивні 

подання. 

Щоб перебороти це протиріччя, виготовлювач послуг може описати її (намалювати майбутню особу), 

звернути увагу на майбутніх вигодах. Наприклад, підкреслити, що проведення аудита дозволяє уникнути 

неприємностей, зв'язаних зі штрафами. Для підвищення довіри постачальник може придумати фірмову назву - 

"Американська хімчистка", залучити до реклами знаменитість. 

2) Невіддільність від джерела. У матеріальному виробництві створений товар може продаватися в будь-

якій точці світу, від цього його якість не зміниться. У сервісі надання послуги та сама послуга це одне і те саме. 

Для подолання цього обмеження постачальник послуг може працювати з більше численними групами клієнтів 

(сеанс психотерапії по телевізору), або ж скоротити час на одного клієнта, розширити мережу (підготовка 

учнів). 

3) Мінливість якості - для того, щоб одержати якісну послугу, важлива не тільки кваліфікація людини, 

що її здійснює, але й час, місце надання послуги. У зв'язку із цим особливе значення мають - підготовка 

фахівців з надання послуг, контроль якості, що допомагає вчасно вжити відповідних заходів. 

4) Незберігаємість послуг, тобто неможливість накопичення запасів. Якщо попит постійний, то ця 

властивість послуг не є проблемою, тому що можна заздалегідь подбати про те, щоб у штаті була необхідна 

кількість працівників. При змінному попиті, коли в деякі періоди він може різко зростати, а в інші - 

знижуватися, необхідно подбати про додаткові ресурси, що впливає на ефективність сервісного підприємства. 

Класифікація послуг здійснюється за різними ознаками [1]. В операційному менеджменті найбільше 

значення має класифікація послуг залежно від ступеня контакту із клієнтом, оскільки така класифікація 

відбиває особливості процесу надання послуги. 

Ступінь контакту показує, який відсоток часу, від загальної тривалості надання послуги, клієнт 

проводить у сервісній системі [6].  

Підвищення ефективності надання послуг забезпечує їх спеціалізація та урізноманітнення. 

Спеціалізація в наданні послуг, як і спеціалізація у виробництві товарів, сприяє підвищенню якості і 

зниженню їх собівартості. 
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Підвищує ефективність надання послуг заміна живої праці технікою там, де це можливо (торговельні 

автомати, автоматичні станції для миття автомобілів, автоматичні електронні довідкові автомати в аеропортах і 

на залізничних вокзалах, читаючі пристрої у магазинах самообслуговування, прямий набір номерів при 

міжміських розмовах, банкомати). Іноді супутня послуга може бути неефективною, але її наявність є запорукою 

ефективності основної послуги. 

При плануванні трудового процесу менеджери вирішують ряд питань: 

- розподіл праці; 

- організація робочого місця; 

- нормування та стимулювання; 

- створення нормальних умов праці. 

Принципи проектування робіт, засновані на соціотехнічному підході, включають такі положення: 

- робота повинна містити елементи різноманітності та творчості; 

- робота повинна давати можливість приймати участь в управлінні; 

- необхідність визнання за добре виконану роботу; 

- необхідність соціальної підтримки; 

- залежність між результатами праці і оплатою. 

Норми праці мають велике значення як у сфері матеріального виробництва, так і в сфері надання послуг. 

Норми праці використовуються при плануванні й оцінці завантаження устаткування, розробці календарних 

планів і оцінці персоналу, зайнятого у виробництві. У наш час існують такі основні види норм праці: 

- Норма часу - визначає необхідні витрати робочого часу одного працівника або бригади на виконання 

одиниці роботи (продукції). 

- Норма виробітку визначає кількість одиниць продукції певного виду, що повинна бути вироблена 

одним працівником (бригадою) за даний відрізок часу (годину, зміну). 

- Норма обслуговування визначає необхідну кількість верстатів, робочих місць, одиниць виробничої 

площі й інших виробничих об'єктів, закріплених для обслуговування за одним працівником (бригадою). 

- Норма чисельності визначає чисельність працівників, необхідних для виконання певного обсягу роботи 

або для обслуговування одного або декількох агрегатів. 

- Норма керованості (число підлеглих) визначає кількість працівників, які повинні бути підлеглі одному 

керівникові. 

- Нормоване завдання визначає необхідні асортименти й обсяг роботи, що повинен бути виконаний 

одним працівником або бригадою за даний відрізок часу (зміну, добу, місяць).[7] 
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ЗНАЧЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

На сьогоднішній день стандартизація та сертифікація управління якістю складають взаємопов'язану 

систему і є невід'ємною частиною ринку, вони є інструментами забезпечення якості продукції, робіт і послуг - 

важливого аспекту багатогранної комерційної діяльності. Щоб стати учасником світового господарства і 

міжнародних економічних відносин необхідно вдосконалення національної економіки з урахуванням світових 

досягнень і тенденцій, тому проблема забезпечення якості продукції за допомогою стандартизації та 

сертифікації актуалізується для всіх країн незалежно від зрілості їх ринкової економіки. 

Стандартизація — діяльність, що полягає у встановленні положень для загального й багаторазового 

застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у 

певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх 

функціональному призначенню, усунення бар’єрів у торгівлі й сприяння науково-технічному співробітництву.  
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Метою стандартизації є:  

- реалізація єдиної технологічної політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації;  

- захист інтересів споживача і держави;  

- забезпечення якості, уніфікації, сумісності та взаємозамінності продукції;  

- раціональне використання ресурсів;  

- створення нормативної бази функціонування системи стандартизації та сертифікації;  

- усунення перешкод для створення конкурентоспроможної продукції та виходу її на світовий ринок;  

- упровадження сучасних виробничих та інформаційних технологій. 

Національна система стандартизації України вміщує різноманітні стандарти, в яких встановлені вимоги 

до конкретних об'єктів стандартизації. Залежно від об'єкта стандартизації, складу, змісту, сфери діяльності та 

призначення вони поділяються на такі види: 

- державні стандарти України - ДСТУ; 

- галузеві стандарти України - ГСТУ; 

- стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України - СТТУ; 

- технічні умови України - ТУУ; 

- стандарти підприємств - СТП; 

- кодекси усталеної практики. 

Разом вони формують узгоджену серію стандартів на системи управління якістю (СУЯ), яка сприяє 

взаєморозумінню в національній та міжнародній торгівлі. 

Державні стандарти України ДСТУ ISO серії 9000 набули чинності 27 червня 2001 р. і є ідентичним 

перекладом міжнародних стандартів. 

Сертифікація — визнаний у світі спосіб незалежної оцінки відповідності продукції, процесів і послуг 

встановленим вимогам. Застосування сертифікації створює передумови для успішного розв’язання низки 

важливих соціальних й економічних проблем і завдань.  

Метою сертифікації є: 

-  захист споживачів; 

- запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян, навколишнього 

середовища; 

- сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; 

- підтвердження показників якості продукції, які заявлені виготовлювачем; 

- створення умов для участі суб’єктів господарювання у міжнародному економічному, 

науково(технічному співробітництві та міжнародній торгівлі. 

Сертифікація може мати обов’язковий і добровільний характер. Останнім часом обов’язкова 

сертифікація часто називається сертифікацією в законодавчо регульованій сфері, а добровільна сертифікація — 

в законодавчо нерегульованій сфері (табл. 1). 

Обов’язкову сертифікацію проводять на відповідність щодо вимог чинних національних законодавчих 

актів та обов’язкових вимог нормативних документів, міжнародних і національних стандартів інших держав. 

Перелік продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, затверджується Головним національним органом з 

оцінки відповідності. Роботи з обов’язкової сертифікації здійснюються органами з сертифікації та 

випробувальними лабораторіями, акредитованими в установленому порядку в рамках діючих систем 

обов’язкової сертифікації. 

Переваги підприємств у результаті сертифікації:  

- покращання менеджменту управління;  

- поглиблення знань щодо процедурних питань, що сприяє прискоренню усунення процедурних проблем;  

- підвищення ступеня задоволення потреб споживачів;  

- додаткові конкурентні переваги продукції порівняно з несертифікованими товарами-конкурентами;  

- розширення частки ринку 

Добровільну сертифікацію проводять на відповідність до вимог, які не віднесені до обов’язкових, тобто в 

тих випадках, коли суворе дотримання вимог стандартів або іншої нормативної документації на продукцію, 

процеси або послуги державою не передбачено, тобто коли стандарти або норми не стосуються вимог безпеки і 

мають добровільний характер для товаровиробника. Якщо для зазначеної продукції встановлені обов’язкові 

вимоги, то їх завжди включають до вимог добровільної сертифікації. 

Сертифікація, зазвичай, проводиться за встановленими в системі сертифікації схемам стосовно до 

конкретної продукції, технологічного процесу чи послуги, на який поширюються ті ж самі стандарти і правила. 

Схеми (моделі), що використовуються під час обов’язкової сертифікації продукції, визначає орган з 

сертифікації.  Згідно з рішенням Ради Європейського Співтовариства від 12.12.90, країни-учасниці ЄС 

використовують для сертифікації 8 схем (моделей) сертифікації, кожна з яких є різною сукупністю певних 

типових процедур. Можливість чи необхідність використання того чи іншого модуля під час оцінки 

відповідності конкретного виду продукції Європейській Директиві встановлюється у самій Директиві. Засоби і 

методи сертифікації представлені на рис. 1, 2. 
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Рис.1. Засоби сертифікації 

 
 

Рис.2 Методи сертифікації 

 

Протягом останніх років Україна активно впроваджує у практику міжнародні нормативно-правові 

документи (Правила ЄЕК ООН та Директиви ЄС), які регламентують методики проведення випробувань, 

вимоги до випробувального обладнання, вимоги до оціночних показників тощо. У сфері випробувань на основі 

міжнародного документу прийнято національний стандарт ДСТУ ІSO/ІЕС 17025:2001 «Загальні вимоги до 

компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», який встановлює вимоги до компетентності 

лабораторій у провадженні випробування. Вимоги щодо представлення результатів випробувань регламентує 

національний документ у сфері метрології — Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 

11.02.98 р. № 113/98-ВР (в редакції від 15.06.2004 р. № 1765-IV). Закон, зокрема, визначає правові основи 

забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності та 

спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань. 

Таким чином, важливими елементами механізму управління якістю продукції є стандартизація та 

сертифікація. Основна мета стандартизації — це оптимальне впорядкування об’єктів стандартизації для 

прискорення науково-технічного прогресу, підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості 

продукції, удосконалення організації управління народним господарством, розвиток міжнародного 

економічного, наукового і технічного співробітництва. Сертифікація служить основою державного 

регулювання безпеки товарів та послуг. 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. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОБОТИ РЕСТОРАНІВ 

 

У наш час інформаційна система (ІС) є дуже важливою складовою у ресторанному бізнесі. Інформаційна 

система є сукупність технічного, програмного та організаційного забезпечення, а також персоналу, призначена 

для того, щоб своєчасно забезпечувати належних людей належною інформацією. Інформаційна система є 

частиною організації, а ключові елементи будь-якої організації - структура й органи управління, стандартні 

процедури, персонал, субкультура. 
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У кожному разі основним завданням ІС є задоволення конкретних інформаційних потреб в рамках 

конкретної предметної області. Сучасні ІС де-факто немислимі без використання баз даних і СУБД, тому 

термін «інформаційна система» на практиці зливається за змістом з терміном «система баз даних».  

Інформаційна система визначається наступними властивостями: 

  будь-яка інформаційна система може бути проаналізована, побудована і керована на основі 

загальних принципів побудови систем; 

  інформаційна система є динамічною і розвивається; 

  при побудові інформаційної системи необхідно використовувати системний підхід; 

  вихідний продукт інформаційної системи є інформація, на основі якої приймаються рішення; 

  інформаційну систему варто сприймати як людино-комп'ютерну систему обробки інформації. 

Останніми роками в сфері управління все активніше стали застосовуватися поняття "прийняття рішення" 

і пов'язані з цим поняттям системи, методи, засоби підтримки прийняття рішень. 

Прийняття рішення - акт цілеспрямованого впливу на об'єкт управління, заснований на аналізі ситуації, 

визначенні мети, розробці програми досягнення цієї мети. 

Структура управління будь-якої організації традиційно ділиться на три рівні: операційний, 

функціональний і стратегічний. 

Рівні управління (вид управлінської діяльності) визначаються складністю завдань, що вирішуються. Чим 

складніше завдання, тим вищий рівень управління потрібно для її вирішення. При цьому слід розуміти, що 

більш простих завдань, що вимагають негайного (оперативного) рішення, виникає значно більша кількість, а 

значить, і рівень управління для них потрібен інший - більш низький, де приймаються рішення оперативно. При 

управлінні необхідно також враховувати динаміку реалізації прийнятих рішень, що дозволяє розглядати 

управління під кутом тимчасового фактора [1]. 

Система нового покоління iiko - це очі і руки в ресторані. Помічник, на якого можна покластися 24 

години на добу. На відміну від інших систем, iiko тотально управляє всіма процесами в ресторані. iiko не тільки 

автоматизує продаж та склад, але щохвилини контролює персонал, не дає помилятися початківцям і нараховує 

премію кращим, контролює постачальників і перевіряє апаратуру, привертає до ресторану нових відвідувачів і 

утримує старих. Всі бізнес-процеси в системі iiko інтегровані в єдиний інформаційний простір, що забезпечує 

повний контроль над рестораном або цілою мережею ресторанів. iiko перетворює ресторан в надійну бізнес-

машину, вивільняючи час, щоб сконцентруватися на успіху. 

Рішення iiko відрізняється принципово новим підходом до автоматизації ресторанного бізнесу. Звичні 

для рестораторів інструменти об'єднані в єдиний інформаційний простір і доповнені функціональністю, раніше 

доступною тільки користувачам великих ERP-систем [2]. 

Ресторатор Асур - це система автоматизації ресторану, кафе, бару. Цілі, які переслідувалися при розробці 

цієї системи автоматизації ресторанів - висока автоматизація ресторану, мінімальна вимогливість до ресурсів, 

висока надійність, захищеність, простота, зручність, максимальна автоматизація процесу ресторанного бізнесу і 

мінімальні витрати на супровід і підтримку, і як наслідок мінімально можлива вартість. 

Для роботи системи автоматизації кафе і ресторанів Асура ресторатор не потрібно дорогих касових 

терміналів (встановлюється на звичайні комп'ютери з додатковим pos-обладнанням: pos-клавіатура, принтери, 

карт-рідери), отже, їх вартість значно менше, ніж потрібно для інших аналогічних систем автоматизації 

ресторану, і при цьому якість часто вище ніж в основних відомих на цьому ринку систем [3]. 

БІТ: Ресторан - це готове галузеве рішення для управління ресторанним бізнесом, в основі якого лежить 

потужна технологічна платформа нового покоління «1С: Підприємство 8.2». 

Рішення призначене для обліку діяльності ресторанів, барів, суші-барів, піцерій, їдалень, кейтерингових 

компаній, готельних комплексів. Програма «БІТ: Ресторан» має два варіанти поставки: «ЛАЙТ» і «БІЗНЕС» - 

це дає можливість поетапно автоматизувати бізнес у міру виникнення потреб. 

Програма підійде як для невеликих підприємств громадського харчування, так і для мережевих точок 

ресторанного бізнесу [4]. 

 Найбільш суттєвою перевагою мережної моделі, використовуваної в «CronosPlus», є точне і адекватне 

відображення в банку складних взаємозв'язків між об'єктами. Знайти і відобразити такі зв'язки дуже непросто. 

Саме для вирішення таких завдань була розроблена система «CronosPlus». І саме тому значну частину 

користувачів системи складають інформаційно-аналітичні підрозділи та служби безпеки різних компаній, 

агентств по персоналу, всі ті, хто постійно стикається в своїй роботі з великими потоками різнорідної 

інформації [5]. 

Створення і використання інформаційної системи для будь-якої організації націлені на вирішення таких 

завдань: 

  структура інформаційної системи, її функціональне призначення повинні відповідати цілям, які стоять 

перед організацією; 

  інформаційна система повинна контролюватися людьми, ними розумітися і використовуватися у 

відповідності з основними соціальними і етичними принципами; 

 виробництво достовірної, надійної, своєчасної та систематизованої інформації. 

Інформаційні системи це є дуже важливий крок вперед для розвитку ресторанного закладу і їх 

впровадження полегшує роботу рестораторів та є необхідною складовою ресторанного бізнесу. 
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УПРАВЛІННЯ УМОВАМИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМТСВАХ ТУРИСТИЧНОГО  БІЗНЕСУ  

 

Умови праці - це сукупність факторів виробничого середовища, що роблять вплив на функціональний 

стан організму працююче, їхнє здоров'я й працездатність у процесі праці. Вони визначаються застосовуваним 

устаткуванням, технологією, предметами й продуктами праці, системою захисту робітників, обслуговуванням 

робочих місць і зовнішніх факторів, що залежать від стану виробничих приміщень, що створюють певний 

мікроклімат. Таким чином, виходячи з характеру виконуваних робіт, умови праці специфічні як для кожного 

виробництва, цеху й ділянки, так і для кожного робочого місця. 

Умови праці можна розглядати у вузькому та більш широкому значенні слова. По-перше, умови праці на 

робочому місці чи в цеху — це сукупність факторів, які впливають на працездатність та здоров’я в процесі 

праці. Зазначені фактори можна розподілити за такими групами: санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, 

естетичні, соціально-психологічні. Вони діють самостійно або в будь-якій сукупності, створюючи відповідні 

загальні умови праці людини. 

Покращення умов праці на виробництві є необхідною умовою підвищення її продуктивності та 

економічної ефективності виробництва. Для цього необхідно: 

- розробляти і впроваджувати у виробництво найбільш раціональні технологічні процеси і таку 

організацію виробництва і праці, яка б усувала небезпечні та шкідливі для здоров’я чинники; 

- залучати у виробництво найновішу техніку, під час експлуатації якої виключається потенціальна 

небезпека аварії, пожеж та нещасних випадків; 

- розробляти заходи, спрямовані на профілактику травматизму, професійних захворювань та підвищення 

культури виробництва, які гарантують повну безпеку і здорові умови праці. 

Умови праці - це складне об'єктивне суспільне явище, що формується в процесі праці під впливом 

взаємозалежних факторів соціально-економічного, техніко-організаційного й природно-природного характеру й 

впливає на здоров'я, працездатність людини, на його відношення до праці й ступінь задоволеності працею, на 

ефективність праці й інші економічні результати виробництва, на рівень життя й всебічний розвиток людини як 

головної продуктивної сили суспільства. 

Велике значення поліпшення умов праці пояснюється тим, що вони в основному являють собою 

виробниче середовище, у якій протікає життєдіяльність людини під час праці. Від їхнього стану в прямої 

залежності перебуває рівень працездатності людини, результати його роботи, стан здоров'я, відношення до 

праці. Поліпшення умов праці істотно впливає на підвищення його продуктивності. У зв'язку із цим, як показує 

практика, витрати на їхнє здійснення окупаються в середньому за 3 - 5 років. 

Основними факторами успіху у вирішенні проблем покращення праці на підприємствах є: 

1. Розробка ефективної кадрової політики. 

2. Постійне удосконалювання кадрової роботи на підприємстві. 

3. Турбота керівництва про підвищення рівня кваліфікації своїх співробітників. 

4. Поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації і мотивації для розвитку 

здібностей працівників. 

5. Чітка система управління коштами, виділеними на навчання і підвищення кваліфікації, облаштування 

робочого місця, виплату заробітної плати. 

6. Усвідомлення значення людського чинника як елементу конкурентоздатності підприємства. 

7. Формування позитивного морально-психологічного клімату в колективі, який забезпечить найповніше 

використання потенціалу працівників. 

8. Створення на підприємстві умов для зменшення числа звільнених. 

9. Продумана соціальна політика, в якій важливу роль відіграє матеріальне стимулювання персоналу, 

програми щодо покращення умов праці, відпочинку, пільгове харчування. 

10. Здійснення комплексу заходів зі створення високопродуктивних виробничих колективів. 
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11. Координація і контроль виконання намічених кадрових заходів. Слід зазначити, що в практиці 

вітчизняних підприємств варто використовувати таку багатоваріантність заходів щодо підвищення 

ефективності кадрового менеджменту та подолання проблем, пов’язаних з побудовою системи кадрового 

менеджменту на підприємстві. Подальші наукові розробки, апробація цих пропозицій дадуть змогу визначити 

пріоритетність впровадження окремих підходів. 
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ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 

 

Сучасна система управління фінансами підприємства базується на прогнозуванні та плануванні всіх 

фінансових потоків, які опосередковують як виробничу, так і господарську діяльність, забезпечують контроль 

за створенням та використанням матеріальних, трудових, грошових ресурсів. У вітчизняній управлінській 

практиці значення фінансового прогнозування і планування невиправдано принижене. Значна кількість 

підприємств не використовує цей метод підвищення ефективності функціонування підприємства. Певною 

мірою таке ставлення до фінансового планування зумовлене високим ступенем невизначеності в ринковому 

середовищі. Зміни, які відбуваються у всіх сферах суспільного життя, важко передбачити і спрогнозувати їх 

наслідки. Немає стабільної і чітко оформленої нормативно-правової бази підприємницької діяльності, не 

сформована в повному обсязі ринкова інфраструктура.  

В умовах кризи платежів, високих процентних ставок на ринку кредитних ресурсів більшість 

підприємств не мають значних обсягів фінансових ресурсів для здійснення серйозних інвестиційних проектів, 

які б потребували системи планування їх впровадження.  

Разом із тим, завдяки фінансовому плануванню підприємство має змогу прогнозувати й управляти 

платоспроможністю, контролювати ліквідність баланду, обґрунтовувати і вибирати джерела збільшення 

фінансових ресурсів і на цій базі зміцнювати свою конкурентну позицію.  

За допомогою фінансового планування підприємство має змогу ефективно виконувати такі завдання:  

1)  втілити розроблені стратегічні завдання в форму конкретних фінансових показників;  

2)  забезпечити відтворювальний процес необхідними джерелами фінансування;  

3)  виявити внутрішні резерви збільшення доходів та способи їх мобілізації;  

4)  узгодити показники виробничого плану з наявними фінансовими ресурсами, необхідними для його 

виконання;  

5)  обґрунтувати найбільш вигідні напрями і проекти інвестування коштів;  

6)  дбати про інтереси інвесторів та акціонерів при розподіленні прибутків;  

7)  обґрунтувати фінансові взаємовідносини з бюджетом, банками та іншими суб'єктами 

господарювання;  

8)  здійснювати контроль за фінансовим станом та платоспроможністю підприємства.  

За змістом фінансове планування охоплює управління грошовими потоками, дебіторською і 

кредиторською заборгованістю, кредитними ресурсами, дивідендною політикою, інвестиційною діяльністю, 

емісійною діяльністю, регулюванням структури активів і структури капіталу.  

Фінансове планування включає:  

 фінансове прогнозування;  

 поточне фінансове планування;  

 бюджетування;  

 оперативне фінансове планування.  
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Фінансове прогнозування — це дослідження та розробка ймовірних шляхів розвитку фінансів 

підприємства, альтернатив реалізації фінансових стратегій, які забезпечують стабільне фінансове становище 

підприємства в майбутньому.  

Поточне фінансове планування — це процес визначення майбутніх доходів підприємства, напрямів 

витрат грошових коштів та обґрунтування заходів щодо забезпечення платоспроможності, дохідності та 

фінансової стійкості. Таким чином, поточне планування — це складова перспективного плану, яка його 

конкретизує і втілює в показники.  

Бюджетування — це процес планування діяльності підприємства, його структурних підрозділів методом 

розробки системи взаємопов'язаних бюджетів та встановлення всіх видів фінансових витрат, джерел їх 

покриття і очікуваних результатів. Бюджетування належить до поточного планування, хоча бюджети можна 

складати і на більш тривалі проміжки часу, ніж один рік. 

Оперативне фінансове планування можна розглядати як процес синхронізації у часі грошових 

надходжень та витрат, визначення послідовності здійснення всіх розрахунків та розробки заходів щодо 

запобігання відхилень від графіку надходжень і платежів.  

Якщо фінансове прогнозування визначає найважливіші пропорції і темпи розширеного відтворення, 

розглядає можливі альтернативи розробки фінансової стратегії, яка забезпечує стабільне фінансове становище 

підприємства у майбутньому, то поточне планування здійснюється на більш короткі строки і відзначається 

конкретністю завдань та шляхів їх реалізації 

Планування як процес розробки майбутніх сценаріїв розвитку підприємства базується на використанні 

системи методів. До основних з них відносять такі:  

Балансовий метод, в основі якого лежить розробка узгодженого плану доходів і витрат підприємства 

(баланс доходів і витрат).  

Розрахунково-аналітичний метод передбачає розрахунок планових показників шляхом коригування 

фінансових показників базового періоду на зміни, які передбачаються в плановому періоді, та визначення 

впливу різних факторів (інфляції, обсягів виробництва, зміни умов кредитування та ін.) на ці показники.  

Нормативний метод базується на використанні фінансових норм, нормативів для розрахунків потреби у 

фінансових ресурсах та визначення джерел їх формування (ставки податків, норми амортизаційних відрахувань, 

тарифи та ін.).  

Метод економіко-мате машинного моделювання дає змогу з певною ймовірністю визначити динаміку 

показників залежно від зміни факторів, які впливають на розвиток фінансових процесів у майбутньому. 

Побудова моделей базується на використанні методів екстраполяції, регресивного аналізу, експертних оцінок.  

Коефіцієнтний метод, або метод відсотка від реалізації, — визначення встановлення залежності між 

обсягами товарообороту та фінансовими показниками. Оскільки товарооборот впливає на обсяги запасів 

сировини, матеріалів, обсяги грошових коштів, суму кредитів тощо, то визначається відсоткова залежність між 

різними активами і пасивами та обсягами товарообороту. Потім визначається сума фінансових коштів, яку 

потрібно залучити із зовнішніх джерел.  

Вибір того чи іншого методу планування визначається багатьма факторами, наприклад, тривалістю 

планового періоду, вихідною інформаційною базою, цілями і завданнями плану, кваліфікацією фінансових 

менеджерів, наявністю програмних продуктів і технічних засобів управління. 
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ НОМЕРА ГОСТИНИЦЫ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

При помощи магии света можно по-настоящему изменить помещение. Он способен оживить, охладить, 

лечить и просто восхищать сочетаниями красок. 

Владельцы гостиницы в последнее время начали уделять больше внимания влияние интерьера на 

психику и здоровье потребителей гостиничных услуг, но все же остаются на отечественном рынке гостиницы, 

которые не берут во внимание современные тенденции использования правильных цветовых решений. В таких 

случаях, приходя в номер, в 90% случаев хочется, чтобы этот ужас поскорее закончился, лучше уехать домой на 
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мягкий и уютный диван; чем жить в этом номере дожидаясь конца отпуска. Эта тема очень актуальна для 

современного рынка гостиничных услуг, так как до сих пор существуют гостиницы вредящие психике и 

здоровью человека «дизайнерские решения» многих гостиничных комплексов. Владельцам гостиниц важно 

знать, что можно советовать клиентам, чтобы не нанести вреда на их здоровье и психику.  

Внешний облик гостиницы (экстерьер), внутренне состояние помещения (интерьер), в котором он 

находится, - это одна из первичных визуальных информаций для потребителя, которая влияет на решение 

клиента вернуться именно в эту гостиницу. 

При ремонте и строительстве комплекса необходимо понимать, каким он будет по принципу 

обслуживания - ведь в дальнейшем на основании этого будет создаваться дизайн и индивидуальный стиль. На 

стадии проектирования основной задачей является создание комфорта, как для потребителя, так и для 

персонала. Для удобства клиента необходимо выделить основные ключевые зоны гостиницы: стойка 

администратора, ресторан и другие зоны, в зависимости от профиля гостиницы.[2] 

Важнейшая задача дизайна - привлечь внимание гостя при входе в гостиницу. Первое впечатление 

производит интерьер помещения. Замечено, что чаще всего при описании гостиницы клиенты пользуются 

визуальными характеристиками - большая, чистая, красивая, просторная, светлая. [1] 

Нельзя с полной достоверностью определить те сочетания цвета, которые вызывают в нас именно те 

ощущения и создают то настроение, которые отвечали бы требованиям к цветовому решению гостиниц. 

Однако, используя данные исследований цветоведов, можно оценить цветовое решение интерьера со 

следующих точек зрения: 

 действует возбуждающе, успокаивающе или угнетающе; 

 воспринимается холодным или теплым, светлым или темным; 

 создает впечатление затесненного или свободного, единого или разобщенного объема; 

 вызывают детали архитектуры ощущение тяжести или легкости. 

Критериями оценки цветового решения интерьера гостиниц с этих позиций будут являться различные 

свойства цвета и характер его воздействия на человека. Известно, что красный, оранжевый, желтый цвета 

создают ощущение тепла; голубой и фиолетовый - холода. [3] 

Светлые цвета более веселые, темные более печальные. Теплые цвета возбуждают, холодные - 

успокаивают. 

По степени возбуждающего влияния на людей цвета располагаются в том же порядке, в каком они 

расположены в спектре, - интенсивность зрительной чувствительности меняется в зависимости от частоты 

волны. Наблюдается переход в состоянии человека от спокойствия при фиолетовом цвете до возбуждения при 

красном. Зеленый, находящийся в середине спектра, - цвет физического равновесия. 

В общем виде данные о психологическом воздействии цвета сводятся к следующему: красный цвет 

имеет стимулирующее влияние и вызывает повышенные эмоциональные реакции, голубой - холодный цвет, 

действует успокаивающе; зеленый - освежающий цвет, успокаивает, уменьшает слишком яркое солнечное 

освещение, бурый цвет успокаивает, но вызывает депрессию, когда он употребляется один. Его надо 

комбинировать с желтыми или оранжевыми цветами; оранжевый цвет вызывает радость, фиолетовый - печаль; 

черный, если он употребляется один, - угнетает; белый - холодный цвет. [1] 

Цветовое окружение непосредственно влияет на наше эмоциональное и психофизическое состояние. 

Даже один и тот же цвет, в зависимости от интенсивности и продолжительности воздействия, вызывает у нас 

положительные или отрицательные эмоции. Таким образом, цветовое окружение способно формировать у 

человека определенное эмоциональное и психическое состояние. Например, красный цвет очень активен, при 

долгом воздействии вызывает возбуждение, но в небольшом количестве (несколько аксессуаров в интерьере) 

придадут энергию. Розовый цвет создает легкомысленное настроение.  

Обилие зеленого уравновешивает и успокаивает, но при продолжительном воздействии спокойствие 

постепенно переходит в равнодушие и лень, поэтому "зеленые" интерьеры не рекомендуется использовать в 

рабочей обстановке их следует умело сочетать в гостиницах семейного типа и курортно-рекреационного 

назначения. Глубокий синий и фиолетовый цвета угнетающе действуют на психику. Продолжительное 

воздействие этих цветов может вызвать депрессию, поэтому такие цвета следует уравновешивать живыми 

красками, которые придадут энергии.  

Приглушенный желтый цвет положительно влияет на умственную активность, он умеренно тонизирует и 

помогает интеллектуальной работе. Голубой цвет успокаивает, а также позволяет сосредоточиться на 

выполняемой работе, серый цвет - деловой, бесстрастный, уместен в официальной обстановке, позволяет 

настроиться на рабочий лад, такие цвета рекомендуется использовать в гостиницах делового назначения.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Готельна індустрія відіграє важливу та провідну роль при залученні іноземців до України. Адже саме 

сфера обслуговування дозволяє іноземцям сформувати перше враження про країну. Ця сфера нині розвивається 

швидкими темпами, створюються нові стандарти, які дозволяють сформувати імідж того чи іншого готелю та 

країни в цілому. Тому, готельно-ресторанний бізнес є одним із пріоритетних напрямків для покращення 

економіки України. 

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності підприємства готельного бізнесу при обслуговуванні 

туристів та інших категорій громадян повинні забезпечити не лише високий рівень комфорту проживання, але 

й постійно підвищувати рівень сервісного обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та 

супутніх послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-центру, організації 

дозвілля та ін. Тому, міжнародний досвід свідчить про те, що передумовою успішного готельного бізнесу є 

наявність туристичної інфраструктури [1]. 

На даний час в Україні сфера туризму знаходиться на середньому рівні розвитку. Де найбільш частіше 

відпочивають туристи? Зазвичай, це Карпати, Чорне або Азовське море. Більшість людей не знають, які ще 

визначні місця є в нашій державі. Тому, сучасний стан розвитку в готельній індустрії країни можна 

охарактеризувати наступними твердженнями: 

 1. Досягнення індустрії гостинності України є дуже скромними, якщо брати до уваги загальносвітову 

тенденцію невпинного зростання та розвитку цієї сфери діяльності.  

2. Основний готельний фонд України на жаль не відповідає міжнародним стандартам.  

3. Високо комфортабельні готелі, які були введені в експлуатацію за допомогою іноземних компаній, 

дозволили істотно скоротити існуючий дефіцит ланки готелів високого класу, призначеної для багатих клієнтів. 

Вартість розміщення в таких готелях можна порівняти з вартістю розміщення в готелях найбільших столиць 

світу [2]. 

Станом на 2016 рік в Україні налічується 2478 готелів, що на 6,8% менше, порівняно з 2014 роком. Це 

свідчить про те, що підприємці не в змозі задовольнити потреби туристів щодо надання комфортабельних умов 

проживання на території готелю. Тобто, у багатьох готелів відбирають ліцензію, що не дозволяє їм існувати без 

даного документа. При цьому, і скоротився потік іноземних туристів на 11,6% порівняно з 2014 роком.  

Причиною зменшення кількості готелів та, відповідно туристів є: 

 Високі ціни на розміщення в готельному приміщенні; 

 Відсутність сучасних засобів комунікацій та конференц-залів; 

 Недостатньо високий сервіс обслуговування в готелі; 

 Невідповідність транспортних шляхів міжнародним стандартам; 

 Відсутність додаткових послуг у готелях( наприклад, риболовля, спортивні секції). 

Для того, щоб уникнути даних проблем та збільшити кількість іноземних туристів необхідно власникам 

готельного бізнесу створити такі умови, які б відповідали міжнародним стандартам. Перш за все, необхідно 

навчити персонал готелю правильно спілкуватися з клієнтами, відповідно до етичних норм, що призведе до 

збільшення кількості туристів в тому чи іншому готелю. Також, не менш важливою частиною для покращення 

готельного бізнесу є обслуговування, а саме: прибирання в номерах у певні часи та відповідно до вимог, 

наявність висококваліфікованих кухарів для приготування страв європейської та інших кухонь.  

Невеликі комфортні готелі з регламентованим обсягом додаткових послуг мають пропонувати за помірну 

ціну якісне персоніфіковане обслуговування, стати основним сектором готельної індустрії, утворюючи 

найчисельнішу мережу готелів, розосереджених насамперед у невеликих презентабельних для туризму 

населених пунктах - містечках, сільських поселеннях. 

Важливий напрям активізації сфери гостинності стосується комплексного освоєння природного й 

історико-культурного потенціалу найпривабливіших туристичних регіонів - Кримського, Карпатського та 

Азово-Чорноморського, локальних центрів рекреації. Модернізацію сучасних рекреаційних центрів, відкриття 

нових курортів необхідно здійснювати зі створенням малих форм у сфері гостинності - сімейних готелів, 

пансіонатів, спеціалізованих закладів розміщення. У центрах туризму з відомими історико-архітектурними 

пам'ятками - замками, палацами, садибами й іншими об'єктами - формування мережі готелів, зокрема з 

використанням приміщень зазначених об'єктів, сьогодні (за відсутності будь-якої туристичної інфраструктури) 

становить вагому передумову їхнього туристичного освоєння). 
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http://studopedia.ru/1_82219_vliyanie-naznacheniya-pomeshcheniya-i-srokov-prebivaniya-v-razlichnih-pomeshcheniyah-gostinitsi-na-tsvetovoe-reshenie.html
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Таким чином, займаючись готельним бізнесом, підприємець повинен не тільки створювати такі умови, 

які б відповідали міжнародним стандартам, але й повинен відчути настрій клієнта, та виходячи з цього, 

запропонувати йому, необхідні послуги, щоб він захотів повернутися до готелю ще не один раз. 
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Управление маркетингом на современном предприятии представляет собой реализацию тщательно 

продуманной интегрированной политики предприятия на рынке, которая обеспечивает [1]: целевую 

ориентацию деятельности предприятия на обеспечение потребностей субъектов рынка; комплексность, 

последовательность деятельности от замысла товара к его использованию; учет перспектив относительно 

усовершенствования товарного ассортиментов согласно нуждам и условиям использования. 

Для построения эффективной системы управления маркетингом и методологии оценки ее эффективности 

необходимо применять подходы и положение новой управленческой парадигмы. Новая парадигма управления 

предусматривает применение к решению управленческих вопросов процессного, системного и ситуационного 

подходов.  

Исходя из того, что показатель эффективности какого-либо направления деятельности предприятия 

представляется в виде показателя прибыли от ее осуществления на единицу необходимых затрат, мы имеем 

следующий вид: 

.

.

марк

марк

м
З

П
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где Пмарк. – прибыль от маркетинговой деятельности или прибыль от усовершенствования одного из 

блоков системы управления маркетингом на предприятии; Змарк. – совокупные затраты, связанные с 

осуществлением маркетинговой деятельности или усовершенствования одного из блоков системы управления 

маркетингом на предприятии. 

В свою очередь, прибыль от осуществления или усовершенствования маркетинговой деятельности 

хозяйственной единицы определяется по формуле: 

01. ПППмарк  ,                                                                  (2) 

где П0, П1 - совокупная прибыль предприятия от реализации продукции до и после осуществления 

маркетинговых мероприятий, соответственно. 

Исходя из того, что прибыль представляет собой разницу между полученными доходами и имеющимися 

затратами, а уровень доходов, в свою очередь, находится в прямой зависимости от объемов реализации 

продукции, т.е.: 

ЗДП  ,       (3) 

где Д – совокупный доход от реализации произведенной предприятием продукции; З – совокупные 

затраты, связанные с производством и сбытом готовой продукции. 

bNaNfД  )(1 ,      (4) 

где N – объем произведенной и реализованной продукции. 

Функцию f1 можно выразить методом регрессионного анализа, сущность которого состоит в построении 

линейной зависимости между двумя показателями (в данном случае между доходом и объемом реализации 

продукции). Тогда имеем: 
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На данном этапе моделирования можно представить связь между различными блоками системы 

управления маркетингом и объемами реализации продукции путем построения функциональной зависимости. 

В качестве факторов, оказывающих влияние на сбытовую деятельность с точки зрения маркетинга возьмем 

основные составляющие общеизвестного маркетингового комплекса.  

Первой составляющей данного комплекса маркетинга является человеческий фактор. В качестве 

маркетингового показателя, оказывающего влияние на объем реализации продукции, необходимо использовать 

уровень конкурентоспособности персонала предприятия (Ч). Второй фактор из пяти составляющих комплекса 

маркетинга является товар. Любой товар наделен набором эксплуатационных свойств и технических 

характеристик, которые позволяют в той или иной степени удовлетворить требования потребителя. Что 

касается продукции промышленного назначения, в том числе и машиностроительного профиля, то для 

потребителя важен не настолько уровень каждого конкретного технического параметра, а эффективность 

функционирования товара в реальных условиях эксплуатации (К). Третьим фактором, влияющим на результаты 

маркетинговой деятельности предприятия, является ценовая политика. В нашем случае необходимо 

рассматривать не саму цену, как таковую, а ее соответствие оптимальному уровню цены (Ц). Четвертый 

маркетинговый фактор, оказывающий влияние на эффективность сбытовой деятельности, характеризуется 

усилиями в области стимулирования продаж и рекламы. В качестве показателя, позволяющего оценить 

масштабность этой деятельности, можно использовать эффективность рекламы (Р). И, наконец, последней 

составляющей системы маркетинга является обеспечение эффективности товародвижения (Т). 

Таким образом, на данном этапе есть возможность определить форму связи между объемом 

реализованной продукции и выбранными выше факторами и построить функциональную зависимость: 

 ТРЧЦКfN ,,,,2      (6) 

Наиболее эффективной является эмпирическое выражение искомой функции (f2,) так как она наиболее 

гибкая и лояльная, а кроме того, обеспечивает еще и достаточно высокое соответствие расчетных результатов с 

практическими наблюдениями. Все это свидетельствует о максимальной пригодности данного метода для 

внедрения в реальные рыночные условия. Общий вид этой формы зависимости принимает следующий вид: 

54321 yyyyy

м ТРЧЦКkN  ,     (7) 

где k – коэффициент пропорциональности, свидетельствующий о существовании зависимости между 

объемом реализованной продукции и выбранными показателями; y1, y2, y3, y4, y5 – показатели степени, 

характеризующие степень влияния эффективности функционирования товара (машины) в реальных условиях 

эксплуатации (К), соответствия цены реализации оптимальному уровню цен на рынке (Ц), 

конкурентоспособности персонала предприятия (Ч), эффективность рекламы (Р), эффективности 

товародвижения (Т), соответственно. 

Таким образом, формула (1), оценивающая эффективность маркетинговой деятельности предприятия 

принимает следующий вид: 
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ВЫВОДЫ 

Представленная в данной статье методика является универсальной, и она позволяет проанализировать 

эффективность маркетингового функционирования отдельного предприятия независимо от сферы. При чем эта 

модель применима на различных этапах маркетинговой деятельности, как на стадии планирования (с целью 

прогнозирования результатов), так и в случае выбора наиболее эффективного маркетингового мероприятия и, 

наконец, по окончанию его осуществления или при определении эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия в целом в конце отчетного периода. Разница состоит только в том, что в первых двух случаях 

анализ осуществляется по прогнозным данным, а в других – по фактическим. 
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ДЕФІНІЦІЇ МАРКЕТИГУ ПОСЛУГ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ  

 

В умовах конкурентного ринку послуг гостинності, підприємства готельно-ресторанного бізнесу при 

обслуговуванні туристів та рекреантів повинні забезпечити не лише високий рівень комфорту проживання, але 

й постійно підвищувати рівень сервісного обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та 

супутніх послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-центру, організації 

дозвілля тощо. Актуальна проблема впровадження у системі господарювання вітчизняних готельних 

підприємств сучасних ефективних моделей управління, що відповідають світовим стандартам, обумовлена 

необхідністю надання високоякісних послуг, зниженні витрат, координації персоналом, проведення 

маркетингових досліджень ринку готельних послуг . 

Досвід економічної діяльності останніх років у готельному господарстві України свідчить про повільне 

підвищення якісних параметрів оцінки продуктивності праці підприємствами галузі. Одночасно сьогодні 

розвивається мережа готелів високої категорії обслуговування, які надають послуги розміщення згідно з 

вимогами світових стандартів. Виходячи з цього, готельно-ресторанний комплекс є найважливішим елементом 

соціальної сфери, що відіграє суттєву роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва і відповідно, 

зростання життєвого рівня населення.  

Зміна підходів до ринкової сегментації, індивідуалізація окремих послуг, встановлення комунікаційної 

взаємодії з окремими споживачами вимагають принципово нових підходів до управління підприємствами 

готельного господарства. Пріоритетного значення набуває необхідність наукового пошуку дієвого 

інструментарію управління відносинами зі споживачами та іншими суб’єктами ринку.  

Особливості маркетингу у сфері послуг та управління готельно-ресторанним комплексом на основі 

маркетингу відносин досліджувались у працях зарубіжних науковців, зокрема Т. Амблер, С. Барроу [1] 

підкреслюють значимість формування брендової політики підприємств туристичної та готельно-ресторанної 

сфери, та ін. Значну увагу щодо кластерного підходу у використанні інструментів маркетингу приділено у  

дослідженнях вітчизняних науковців – Страшинська Л. В. [2]  Мацеха Д. С. [3] Юрчик Н. Э. [4] та інш.  

Готелі, незалежно від займаного ними рейтингу, відчуваючи на собі постійний тиск жорсткої 

конкурентної боротьби, шукають будь-які можливості для збільшення свого ємності туристичного потенціалу. 

Дієвим інструментом поліпшення діяльності готелів і ресторанів є маркетинг послуг. 

Для визначення дефініцій рівня розвитку і використання маркетингу послуг готельно-ресторанного 

комплексу розглянемо застосування інструментів маркетингу за ціновою, товарною, збутовою, комунікаційною 

і кадровою політикою комплексу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Використання інструментів маркетингу послуг в готельному і ресторанному бізнесі 

М
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Товарна політика Цінова політика Збутова політика 
Політика 

просування 
Кадрова політика 
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із

н
ес

 

Диференційований 

підхід до номерного 

фонду готелів. 

Пропозиція 

широкого спектра 

додаткових і 

супутніх послуг 

Використання 

диференційованог

о підходу до 

тарифів і в 

готелях, 

залучення 

різноманітних 

систем знижок і 

програм 

лояльності для 

споживачів 

Використання 

міжнародних 

систем бронювання, 

таких як «Аpollo», 

«Sabre», 

«Worldspan», 

«System one», 

«Аmadeus»  

 

Використання 

інструментів 

онлайн-

просування і 

активна участь 

в міжнародних 

виставках 

Формування 

системи освіти 

для готельного і 

ресторанного 

сектора, 

використання 

зарубіжного 

досвіду роботи 

персоналу 
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Р
ес
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Розширення 

спектра додаткових 

і супутніх послуг, 

поява нових форм 

ресторанного 

бізнесу, 

розширення 

асортименту страв і 

національних 

кухонь 

Диференціація 

цін від класу 

підприємств 

харчування, його 

місцезнаходженн

я та рівня сервісу 

Використання 

різноманітних і 

індивідуальних 

форм збуту, 

зокрема як 

кейтеринг  

Відкриття 

сайтів, реклама 

на телебаченні і 

радіо 

Підвищення 

кваліфікаційних 

вимог до 

персоналу, 

використання 

зарубіжного 

досвіду навчання 

і перепідготовка 

персоналу 

 

Наведені дані в табл. 1 свідчать про те, що залучення та активне використання інструментів маркетингу в 

ресторанному та готельному бізнесі сприяє розвитку даних сфери діяльності і диференціації попиту, що згодом 

призводить до появи нових форм обслуговування та індивідуалізації сфери послуг. 

Для забезпечення стабільного рівня прибутковості і ефективності готельної індустрії в сучасних умовах 

доводиться використовувати новітні прийоми і методи маркетингу готельних і ресторанних послуг, який має 

особливості, викликані специфікою виробництва, збуту, просування і споживання продукту: 

 невідчутність і нездатність до зберігання, в зв'язку з чим виникає необхідність наочного уявлення 

послуг їх чіткого позиціонування; 

 схильність готельних послуг до сезонних коливань, що передбачає пошук шляхів згладжування 

коливань попиту, за рахунок диференціації послуг і цінової політики; 

 невіддільність послуг готельного сектора від джерела надання, що вимагає використання системи 

досліджень споживчих переваг іноземних споживачів і швидке реагування на їх запити; 

 неоднорідність послуг, якість ресторанних та готельних послуг залежить багато в чому від ряду 

факторів, зокрема кваліфікації персоналу підприємства, організації політики збуту; 

 попит на ресторанні і готельні послуги відрізняється значною еластичністю в залежності від доходу, 

ціни. 

Маркетинг готельного комплексу як ринкова концепція управління спрямована на задоволення потреб 

туриста в подорожах і відпочинку. Мета системи готельного маркетингу виражається чотирма альтернативними 

варіантами [2, c. 43]:  

- підвищення рівня споживання готельного продукту;  

- досягнення максимальної споживчої задоволеності;  

- надання максимально різноманітних асортиментів готельного продукту;  

- максимальне підвищення якості відпочинку та рекреації. 

Практичний маркетинг готельно-ресторанного комплексу спрямований на виконання наступних завдань 

готельної індустрії:  

- обґрунтування необхідності надання готельних послуг шляхом виявлення існуючого або потенційного 

попиту на них;  

- організацію дослідницьких робіт з розробки проектних турів або інших послуг, що відповідають 

потребам клієнтів;  

- координацію й планування організаційної маркетингової стратегії просування й продажу готельного 

продукту та фінансової діяльності готелів;  

- удосконалювання методів маркетингової стратегії продажу готельного продукту і просування на ринку;  

- регулювання й напрямок всієї діяльності готелів для досягнення генеральних цілей бізнесу. 

Виходячи з цього, попит на готельний продукт нестійкий і легко змінюється залежно від багатьох 

позаекономічних факторів, наприклад, моди, суб'єктивних факторів, особистих пропозицій, реклами, настрою 

під час вибору напряму подорожі та ін. Узагальнюючи вище викладене, можна сказати, що продукт готельно-

ресторанного комплексу є сукупністю споживчої вартості з рекреаційним ефектом, що виражається у 

конкретних готельних і курортних продуктах, які забезпечені в даний період для споживання певним 

природним і суспільним середовищем. Саме тому наведені особливості використання маркетингу послуг 

готельно-ресторанного комплексу за його економічною суттю створюють уявлення про особливості дефініцій 

застосування інструментарію маркетингу в умовах готельно-ресторанної діяльності. 

Таким чином, узагальнення інформації щодо застосування маркетингових інструментів у реалізації 

програм розвитку підприємств готельно-ресторанного комплексу дозволяє стверджувати, що для підвищення 

ефективності його маркетингового менеджменту необхідно постійно проводити дослідження ринку 

туристичних послуг, визначати ситуацію на ринку рекреаційних послуг, виділяти прибуткові сегменти та 

кон’юнктуру ринку. Ефективно організована маркетингова діяльність дає можливість підвищити ефективність 

роботи підприємств готельно-ресторанного комплексу й сприяти підвищенню його конкурентоспроможності як 

на національному, так і на міжнародному рівнях. 

 

 

 



30 

Література: 

1. Ambler T., Barrow S. The employer brand. The Journal of Brand Management. 1996. Vol. 4. P. 185– 206. 3.  

2. Страшинська Л. В. Маркетинг готельного і ресторанного господарства / Л. В. Страшинська. – К.: 

НУХТ, 2011. – 89 с. 

3. Мацеха Д. С. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму / Д. С. Мацеха, С. А. 

Бурий // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. - № 5. Т. 2 . – С. 43– 47.  

4. Юрчик Н. Є. Роль кластерів у розвитку конкурентоздатності вітчизняного туризму у сучасних 

ринкових умовах / Н. Є. Юрчик, О. В. Шпак // Сучасні особливості формування і управління інноваційним 

потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (15-17 жовтня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Терн. 

націон. техн. ун-т і. І. Пулюя. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – С. 103-106. 

 

АЛАХВЕРДОВА М., 

студентка 3 курса 

специальности «Менеджмент» 

Мариупольского государственного университета 

 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГ- МЕНЕДЖМЕНТА И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В 

УКРАИНЕ 

 

Целью данной статьи является исследование этапов развития концепции маркетингового менеджмента и 

выявление основных проблем в организации и осуществлении маркетинговой деятельности на отечественных 

предприятиях. 

Стоит отметить, что концепция маркетинга существенным образом изменилась под воздействием 

изменений в самом обществе. Так, например, Р. Багоззи в 1974 году использовал пару «потребитель – 

компания-продавец» показывая нам изменения в общественной системе: и компания, и потребитель оказывают 

различные воздействия друг на друга (привлекательность, престиж, уважение, цена, изменение объемов 

производства), в то время как цели и политика компании полностью зависят от потребности потребителя, его 

покупательной способности.  

В дальнейшем маркетинг получает широкое развитие в форме рыночной концепции менеджмента. 

Особенностью данной концепции маркетинг-менеджмента является перенос внимания с проблем производства 

на единое целое производство-сбыт. Теперь главным стратегическим направлением является ориентация на 

потребности клиентов. Зарубежные ученые-маркетологи выделяют два существенных момента в теории 

маркетинга: 1) маркетинг – это философия бизнеса, а не его отдельная функция; 2) цель предпринимательской 

деятельности – это создание потребителя [1, 2]. 

В соответствии с развитием концепции маркетинг-менеджмента в разные периоды времени понятие 

«маркетинг» использовалось в нескольких значениях: название отдела; как синоним понятия продажи; как один 

из аспектов организации коммерческой деятельности; как экономический подход к решению некоторых 

проблем [3]. Из всех приведённых определений именно последнее на сегодня является самым близким к 

общепринятому представлению о маркетинг-менеджменте. 

Известный европейский маркетолог, профессор Ж.-Ж. Ламбен определяет, что маркетинг – это 

«философия действия, значимая для любой организации, занимающейся удовлетворением потребностей 

покупателей» [2]. Однако маркетинг начинается именно на рынке, он уделяет особое внимание потребителю, 

внушает мысль, что «прибыль делается на рынке, а не в процессе производства» [1]. Как считают известные 

зарубежные специалисты-маркетологи, маркетинговая деятельность должна быть направлена на изучение 

будущих изменений потребностей клиентов и рынка. Поэтому для маркетинговой стратегии самым 

естественным фактором должен явиться учёт всех изменений рыночной ситуации путем проведения 

комплексных исследований рынка, которые «охватывают собой анализ всех условий, имеющих значение для 

успешной реализации товара» [4]. 

Брэдли Франк полагает, что любую предпринимательскую структуру можно представить, как систему, 

функционирующую в трёх измерениях: инвестиции, финансы и рынок [5]. 

Все три измерения тесно связаны: рыночная деятельность приносит прибыль, которая, в свою очередь, 

определяет финансовое состояние и поддерживает инвестиционную активность. На инвестиционные расходы 

напрямую влияет рынок. Три измерения положения организации формируют единую систему управления, 

деятельность которой осуществляется на различных рынках. Однако, независимо от того какую нишу рынка 

занимает компания, каково бы ни было финансовое положение, одной из ключевых проблем в маркетинг–

менеджменте является проблема определения потребностей клиентов, анализа и удовлетворения этих 

потребностей с максимально возможной точностью и полнотой. Эта проблема в последнее десятилетие 

приобрела особую актуальность, привлекла к себе пристальное внимание, получила важнейшую оценку в 

концепции маркетинг–менеджмента.  

Маркетинг–менеджмент имеет сложную функциональную структуру, интегрированную со всеми 

основными видами деятельности фирмы. Функции маркетинг–менеджмента связаны с необходимостью: 

получать знания о клиентах и их потребностях; следить за рыночной ситуацией в определенных сегментах; 
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ориентировать производство на выпуск требуемых потребителю товаров; оперативно корректировать 

стратегию планирования и управления маркетинговыми действиями; обновлять товар и улучшать качество 

выпускаемой продукции продвигать товар и услуги на рынок; организовывать рекламные и маркетинговые 

кампании, взаимодействовать с поставщиками и клиентами. 

В рамках решения этих проблем непосредственной задачей предприятия является поиск возможных 

путей наиболее эффективной организации маркетинга и реализации маркетинговых функций – проведения 

маркетинговых исследований, распределения и сбыта, ценообразования, разработки новых товаров и т.д. Тем 

не менее, как показывает опыт, даже на тех предприятиях, где уделяется значительное внимание решению 

маркетинговых задач, процедуры, связанные с осуществлением управленческих функций в сфере маркетинга, 

зачастую отсутствуют.  

Отсутствие сегодня на многих предприятиях соответствующих процессов в сфере управления 

маркетингом подтверждается и тем фактом, что далеко не все предприятия Украины в кризисный период 

смогли адекватно отреагировать на падение спроса. Не многие смогли сформулировать и реализовать 

маркетинговую стратегию таким образом, чтобы воспользоваться сложившейся благоприятной рыночной 

конъюнктурой, связанной с уходом конкурентов с малыми объемами продаж, импортеров с завышенными 

ценами. 

В мировой науке и практике к причинам, обычно вызывающим рыночные неудачи компании, а также к 

проблемам, связанным с переориентацией на маркетинг, относят: недостаточное обучение и подготовку 

руководителей высшего звена (во главе большинства фирм стоят менеджеры, не имеющие надлежащей 

подготовки в области маркетинга и не придающие ему должного значения); неправильное понимание сущности 

маркетинга (многие фирмы не осознают, что маркетинг – это философия предпринимательства, которая требует 

от каждого члена организации радикальных изменений в мышлении и подходе к работе); нежелание связывать 

себя обязательствами (многие руководители недооценивают время и усилия, с которыми сопряжена 

переориентация на потребителей); неприятие изменений [6, 5, 2, 7].  

Вполне очевидно, что большинству отечественных предприятий в настоящее время также свойственны, в 

большей или меньшей степени, ряд указанных недостатков. Однако практической реализации маркетинговой 

концепции на украинских предприятиях мешает и так называемая отечественная специфика. Не случайно, по 

оценкам украинских экспертов в области маркетинга, практика западных стран по ряду ключевых параметров 

абсолютно несовместима с условиями украинского рынка. К ключевым проблемам, характерным для 

украинских условий и влияющим на качество маркетингового менеджмента, можно отнести: неразвитость 

рыночных отношений в Украине; инертность крупных промышленных предприятий; несовершенство 

менеджмента, связанное с отсутствием строго регламентированных, стандартных управленческих процедур, 

неиспользованием современных методов анализа, прогнозирования, планирования; консерватизм 

руководителей, связанный с недостаточным пониманием принципов рыночной идеологии (перехода от бизнес-

стратегий, ориентированных только на продукт, к стратегиям, основу которых составляет ориентация на 

клиента); дефицит соответствующего кадрового потенциала; нерациональное использование информационных 

технологий. 
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ 

 

Підприємства, що активно функціонують в сучасних ринкових умовах долають значні перешкоди не 

лише в економічному алей соціальному вимірі. Насамперед це пов’язано із людським аспектом ефективності 

виробничого процесу, що значним чином впливає на продуктивність та економічність праці. Серед основних 

показників, що традиційно визначають як основні діагностичні орієнтири ефективності організації робочого 

процесу останнім часом прийнято звертати увагу на стан якості праці персоналу, що насамперед визначає 

потенційні умови для реалізації людського потенціалу на підприємстві. Якість праці є комплексним та 
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структурним показником, що складається із сукупності різних факторів, але її вплив на продуктивність праці є 

прямим та визначальним. 

Загалом, для оцінки стану якості праці прийнято використовувати порівняльну оцінку у відповідності до 

еталонних стандартів праці, що враховують не лише професійні, але й соціальні умови праці, стан колективної 

взаємодії та характер впливу результатів праці на організацію вцілому. Вагомою складовою оцінки якості праці 

лишається відповідність індивідуальних цілей до загальних цілей трудового колективу. На формування 

ефективних, сприятливих умов праці, що забезпечують зростання її якості в рамках діяльності окремого 

підрозділу, виконуємих функцій та вирішуємих завдань впливає низка факторів, що представлена на рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Фактори, що впливають на стан якості праці на підприємстві 

 

 На стан та динаміку показника якості праці впливають різні фактори, які можна розподілити на 

управлінські, пов’язані із управлінськими заходами в сфері організації праці, професійні, пов’язані із 

особливостями виконання тих чи інших видів робіт та соціальні, пов’язані із двостороннім впливом особистості 

та колективу в якому вона працює.  

Для оцінки поточного стану якості праці використовують систему компетенцій, що закладається на рівні 

функціональної ролі та обов’язків посадової особи в структурі підприємства. так, наприклад компетенції 

менеджерів одного рівня в різних підрозділах підприємства можуть бути однаковими, проте баланс їх 

розподілу буде відрізнятись за рахунок особливостей роботи, складністю комунікацій та відповідальністю за 

результати роботи. Таким чином, стає зрозумілим, що управління якістю праці базується на визначенні ролі 

кожного окремого працівника, його особистого потенціалу та вкладу до кінцевого результату. Оцінка 

індивідуального внеску працівника відіграє значну роль на етапі формування уяви про його загальну 

ефективність, стан якості праці та управлінської моделі.  

Система внутрішніх відносин на підприємствах сфери послуг є достатньо складною у порівнянні із 

традиційними виробничими підприємствами, оскільки значною мірою підвищується роль людського фактору, 

ефективності комунікацій та стану соціального середовища підприємства. Персонал підприємств сфери послуг 

постійно вступає до взаємодії із елементами зовнішнього середовища підприємства, що визначає подальшу 

ефективність роботи та її кінцевий результат. Серед основних критеріїв ефективності роботи персоналу 

підприємств сфери послуг більшого впливу набувають такі чинники як індивідуальні особисті якості людини, її 

вміння налагодити спілкування на основі довіри, вирішувати складні емоційні та етичні питання, та інше, що в 

більшості випадків достатньо складно врахувати при традиційному підході до оцінки персоналу. Саме тому, 

сучасні технології управління якістю праці насамперед включають методи визначення ролі та внеску кожного 

окремого працівника у загальний результат діяльності підприємства, що визначається на всебічній, комплексній 

основі.  

Світова практика управління якістю праці свідчить про наявність як прямих та і непрямих показників 

оцінки ефективності роботи персоналу в конкретних умовах на підприємстві. Так, вже у другій половині ХХ 

століття на різних за своїм профілем діяльності підприємствах США почали використовувати термін «оцінка за 

заслуги», що визначав ступінь внеску кожного працівника до кінцевого результату роботи колективу. За 

поширеною у світовій промисловості системою управління якістю TQM якість праці визначається як умова, 

відповідно до якої індивідуальні цілі працівників підприємств збігаються із цілями самого підприємства, а 

отже, подібне співпадіння гарантує оптимальні результати праці, що повністю відображають вимоги 

підприємства. Визначення якості праці як комплексного показника, що характеризує не лише професійну 

відповідність працівника до цілей підприємства, але й соціальну складову його діяльності, його якісний вплив 

на колектив, на внутрішній мікроклімат, умови праці та ефективність комунікаційної взаємодії дозволило 

розширити уяву про роль якості праці в трудовій діяльності колективу.  

В сучасній практиці вітчизняних підприємств сфери послуг оцінка якості праці персоналу займає значне 

місце в системі управління персоналом, серед таких важелів як атестація, розвиток та перекваліфікація 

недостатня кваліфікація; 

некомпетентне керівництво; 

невизначеність із критеріями оцінки; 

непослідовні вказівки; 

конфлікт інтересів та цілей; 

неефективне управління часом; 

брак корисної інформації; 

бюрократизація рішень; 

недисциплінованість. 

 

зростання продуктивності праці; 

чітке нормування праці; 

адресне стимулювання; 

конкурентні методи; 

впровадження інновацій; 

контроль стану робочого місця; 

навчання та професійний розвиток; 

сприятливий мікроклімат в колективі; 

інноваційні технології виробництва.  

  

Якість праці 

фактори зростання 

фактори зниження 
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персоналу. Дані елементи поєднуються і інтегрованому комплексі управлінських заході, що спрямовано не 

лише на підвищення продуктивності праці, але й на забезпечення якнайкращих умов для реалізації 

внутрішнього потенціалу підприємства. Отже, сучасний підхід до розуміння якості праці включає професійну, 

соціальну та адміністративну складову діяльності працівника, дозволяє визначити його відповідність до 

завдань, що вирішує організація а отже, й забезпечує основи для якісного відбору, розташування та просування 

кадрів в рамках заходів кадрової політики промислових підприємств. 
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ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

 

Операційна система - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною 

складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує 

взаємодію з користувачем. 

Операційна система звичайно складається з ядра операційної системи та базового набору прикладних 

програм. 

Будь-яка операційна система – банківська, освітня, інформаційна і тощо не існує вічно: вона виникає, 

проходить періоди становлення і розвитку, розквіту і, нарешті, спаду і занепаду. На зміну їй приходять нові 

системи, більш досконалі, пристосовані до навколишнього середовища. [1, c.17]. 

До складу операційної системи входять: 

 ядро операційної системи, що забезпечує розподіл та управління ресурсами обчислювальної системи; 

 базовий набір прикладних програм, системні бібліотеки та програми обслуговування. 

Ядро системи — це набір функцій, структур даних та окремих програмних модулів, які завантажуються в 

пам'ять комп'ютера при завантаженні операційної системи та забезпечують три типи системних сервісів: 

 управління введенням-виведенням інформації (підсистема вводу-виводу ядра ОС); 

 управління оперативною пам'яттю (підсистема управління оперативною пам'яттю ядра ОС); 

 управління процесами (підсистема управління процесами ядра ОС). [3, c.45]. 

Операційна система створюється та функціонує з урахуванням стратегії операційної діяльності, яка у 

свою чергу є однією з функціональних стратегій (субстратегій) розвитку організації. 

Найбільш поширеними видами операційних систем є наступні: 

1. Проста детермінована закрита система в рамках проектного або дрібносерійного виробництва, 

прикладом якої є предметно-замкнутий ділянку, що випускає один або трохи видів продукції на невеликій 

кількості обладнання за наявності значних запасів сировини. 

2. Складна детермінована безперервна закрита система, прикладом якої є робота роботизованого цеху 

(лінії, ділянки). 

3. Складна імовірнісна відкрита система дрібносерійного чи масового виробництва, прикладами якої є 

більшість підприємств, що займаються випуском продукції в ринкових умовах. 

4. Дуже складна імовірнісна відкрита система масового виробництва, прикладами якої є найбільш великі 

підприємства, що мають значну кількість постачальників і посередників. [4, c.32]. 

 В процесі розвитку операційної системи слід виділити етапи життєвого циклу, які 

характеризують поточну ефективність будь-якої операційної системи 

Життєвий цикл виробничої системи залежить від рівня попиту на продукцію і прив'язаний до 

типу виробництва. В одиничному виробництві життєвий цикл операційної системи найвищий, оскільки 

продукція виконується в основному на замовлення (високий попит). Слід врахувати умову 

впровадження інновацій як фактор якості продукції і виробництва. 

У серійному виробництві життєвий цикл операційної системи циклічний в рамках серії і має такі 

ж залежності [2, c.39]. 

У масовому виробництві мінімальний життєвий цикл операційної системи, це пов'язано з 

труднощами зміни асортименту і впровадження інновацій. Існування операційної системи повністю 

прив'язане до попиту на продукцію. 

Варто звернути увагу на те, що ефективність складних операційних систем, як правило, 

розвивається своєрідними еволюційними циклами, кожний з яких добре проявляється кривою. Дана 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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крива ніби окреслює еволюційні цикли, які відповідають кількісній, айв окремих випадках і якісній зміні 

параметрів системи, при незмінних принципах її побудови. Локальні цикли "життя" операційної системи 

також добре описуються подібними кривими. 

Вони описують збільшення ефективності операційної системи за рахунок зміни окремих 

параметрів системи, можливо вхідних, вихідних, внутрішніх, або одночасно декількох. Кожний з 

еволюційних локальних циклів проходить на часовому інтервалі від виникнення нового принципу 

побудови системи до його вичерпування. [5, c.35]. 

 Етапи життєвого циклу операційної системи 

Етап перший - зародження і формування операційної системи 

Він характеризується порівняно низькою ефективністю, і відносно низькими темпами зростання 

(слабкий підйом кривої). 

Головна причина низької ефективності - слабо передані ефекти координації й інтеграції, тобто на 

цьому етапі ще не сформовані всі необхідні основні й допоміжні ланки, а координація між 

сформованими ще недостатня. 

На цьому етапі вимагається особлива, переважно централізована система менеджменту, яка 

передбачає виняткову концентрацію повноважень і відповідальності [6, c.68]. 

Етап другий - швидкий ріст ефективності 

Віддача, тобто поточна ефективність тут зростає за рахунок зняття обмежень координації ланок, 

підрозділів та їх функцій. 

Операційна система сформувалась як цілісність. На другому етапі змінюються вимоги до 

операційних систем. Надмірна концентрація повноважень й відповідальності звільняє місце їх 

збалансованому розподілу. Головна передумова управління операційною системою - це раціональна 

внутрішня структура, правильна організація інформаційних потоків і чітка спеціалізація підрозділів й 

ланок, яка виражається як розподіл зон відповідальності [8, c.55]. 

Етап третій - період стабільності 

Який характеризується практично найвищими значеннями ефективності функціонування 

операційної системи, незмінністю (постійністю) вихідних параметрів системи, низькою ймовірністю 

відмов, високими показниками життєвості й чутливості й т.п. Тут резерви ефективності пов'язані з 

керуванням витратами, раціональною системою стимулювання з частковими технологічними 

покращеннями й перенавчанням персоналу. 

Період (лабільності-найдовший період існування операційної системи. Він прямо пропорційно 

залежить від стилю управління операційного менеджера, наявності й якості вхідних ресурсів, 

маркетингової служби. В реальному житті даний період є найтяжчим у плані тривалого зберігання цілі 

організації, її стратегії й тактики. 

Етап четвертий 

Він складається з двох частин А та Б. Ділянка А - стадія спаду ефективності, на яку йдуть 

"сигнали тривоги" про втрату досятнутих значень й інших параметрів системи. Тут вирішується 

проблема вибору - ліквідації або модернізації операційної системи, або зміни дислокації. Ділянка Б - 

приріст ефективності. Значення приросту в цей період незначне і пов'язане в основному зі згортанням 

діяльності. 

Зниження ефективності на даному етапі зумовлено двома групами факторів: 

1) зміною зовнішніх умов функціонування, наприклад, зниження цін (розширення маркетингового 

поля), зниженням об'єму реалізації, зростанням конкурентів та ін.; 

2) внутрішніми деструктивними процесами, які пов'язані з падінням дисципліни й 

відповідальності, погіршенням відносної "якості персоналу", фізичним і моральним старінням 

обладнання й т.п. 

Необхідно запам'ятати, що з аналізу Б-подібної кривої життєвого циклу випливає, що при 

проектуванні операційної системи "від нуля" перший етап можна суттєво скоротити на відміну від 

періоду переходу її в нову якість, або модернізації. 

На другому і четвертому етапах життєвого циклу дуже важливо забезпечити формування 

гнучкого, схильного до інновацій менеджменту, який може дозволити якомога раніше вийти на 

обґрунтування рішень про подальшу долю системи. 

Дуже часто на цих стадіях виникає необхідність зміни попереднього керівництва на нове, яке 

може неупереджено й об'єктивно судити про перспективи даної операційної системи. [7, c.52]. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

Воздействие на рынок является одним из основополагающих принципов маркетинга. Маркетинг — это 

не только решение относительно пассивной задачи детального, всестороннего и тщательного изучения 

требований потребителей и адаптации к ним предлагаемых услуг, но и активное формирование спроса, 

стимулирование сбыта, в целях увеличения объемов продаж, повышения эффективности и прибыльности 

деятельности на рынке. Именно этому призван служить комплекс маркетинговых коммуникаций.  

Среда, в которой функционирует туристское предприятие, пронизана сложной системой коммуникаций. 

Фирма контактирует со своей клиентурой, банками, страховыми компаниями, производителями туристских 

услуг, различными контактными аудиториями. Причем эти связи носят разнонаправленный и пересекающийся 

характер. Задача туристского предприятия заключается в формировании и поддержании положительного 

образа предлагаемых продуктов и фирмы в целом и глазах общественности и своей существующей и 

потенциальной клиентуры. 

В наиболее общем виде комплекс маркетинговых коммуникаций — это система мероприятий, 

направленных на установление и поддержание определенных взаимоотношений туристского предприятия с 

адресатами коммуникаций. Важнейшими целевыми аудиториями (адресатами) маркетинговых коммуникаций 

туристского предприятия являются следующие: 

1. Сотрудники фирмы. Достижение поставленных перед фирмой маркетинговых целей в огромной 

степени зависит от того, насколько руководство достигло взаимопонимания с персоналом, как сильна 

мотивация сотрудников, какой психологический климат царит в коллективе. 

2. Действительные и потенциальные потребители (целевой рынок). Система коммуникаций с целевым 

рынком отличается чрезвычайным разнообразием форм, средств и инструментов (реклама, скидки, конкурсы, 

игры и т.д.). Желаемая с точки зрения туристского предприятия ответная реакция может быть разной в 

зависимости от конкретной маркетинговой ситуации. В конечном же счете она состоит в приобретении 

туристского продукта, предлагаемого фирмой-коммуникатором [1]. 

3. Маркетинговые посредники. В их число входят торговые посредники (турбюро, экскурсионные бюро, 

туристские агентства), а также лица и фирмы, способствующие выполнению отдельных маркетинговых 

функций (например, агентства маркетинговых исследований, рекламные агентства и т.д.). Особенностью 

данного адресата коммуникаций является то, что маркетинговый посредник может быть промежуточным 

звеном в коммуникации фирмы с целевым рынком и контактными аудиториями. 

Средствами коммуникации с маркетинговыми посредниками являются реклама (в том числе совместная), 

система скидок, конкурсы, пропаганда, рекламные туры и т.д. Ожидаемая реакция — деловое партнерство в 

атмосфере взаимопонимания и взаимопомощи в осуществлении маркетинговых мероприятий. 

4. Контактные аудитории объединяют организации и лиц, не принимающих непосредственного участия в 

рыночной деятельности предприятия. В то же время в силу определенных условий они могут потенциально или 

реально воздействовать на достижение фирмой своих целей. Основными контактными аудиториями являются: 

финансовые, страховые компании, средства массовой информации, органы правопорядка, санитарного и 

экологического надзора, общественные формирования (союзы, общества защиты прав потребителей), местные 

жители и т.д. 

Основными средствами коммуникаций с контактными аудиториями могут быть связи с 

общественностью, реклама, спонсорские мероприятия, участие в решении социальных проблем города, региона 

и т.д. В качестве ответной реакции контактных аудиторий фирма ожидает содействия ее деятельности, 

формированию и поддержанию положительного имиджа или, по крайней мере, отсутствие противодействия. 

5. Производители туристских услуг — предприятия, предоставляющие услуги по размещению, питанию, 

транспортному обслуживанию и т.д. В качестве инструментов коммуникационного воздействия могут 

использоваться реклама, связи с общественностью. 

Ожидаемая ответная реакция — деловое сотрудничество на взаимовыгодных условиях. 

6. Органы государственной власти и управления (как законодательные, так и исполнительные). Для 

установления и поддержания взаимоотношений с ними могут быть использованы: лоббирование, участие в 

общегосударственных программах (экономических, экологических, культурных), презентации, участие в 
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выставках и т.д. Желаемая ответная реакция — установление режима наибольшего благоприятствования 

деятельности туристского предприятия. 

Маркетинговые коммуникации занимают особое место в деятельности туристского предприятия, так как 

представляют собой наиболее активную часть комплекса маркетинга. В состав комплекса коммуникаций 

входят четыре основных элемента: реклама, стимулирование сбыта, личная продажа и  связи с 

общественностью. Поскольку главная цель  данной работы заключается в определении роли PR в системе 

маркетинговых коммуникаций туроператора, во взаимосвязи с другими составляющими комплекса маркетинга, 

остановимся более подробно на специфике Public Relations в туристической сфере [2]. 

Основной аспект Public Relations в маркетинге  туризма – деятельность туристических фирм по 

привлечению клиентов. Сейчас на рынке действуют множество больших и маленьких туристических фирм, 

предлагающих свои услуги. Можно отметить, что большинство этих фирм предлагают однотипный продукт и 

стандартный набор направлений. Поэтому клиенту очень трудно разобраться в обилии фирм, и, как показывают 

исследования, лишь небольшое количество туристов из года в год отдают предпочтение одной и той же 

компании. Большинство же выбирает ту компанию, которая ближе к дому, к работе, или просто случайно 

проходя мимо. Кроме того, клиенты стали подвергаться агрессивному рекламно-информационному 

воздействию, которое поначалу давало желаемый эффект. Все рекламные журналы и газеты пестрят сотнями 

больших и маленьких объявлений. Однако с течением времени эффективность рекламы стала снижаться и 

возникла потребность в чем-то новом. Кроме того, из-за насыщения рынка принимающих стран, цены на 

туристические путевки стали, в среднем, расти. К тому же возрождается и внутриукраинский рынок туруслуг, 

что заставляет компании активизировать рекламно-информационные усилия в борьбе за клиентов [3]. 

Таким образом, всё вышесказанное, а также пресыщенность украинского потребителя рекламой вообще 

и отсутствие доверия к ней, привело к тому, что фирмы встали перед проблемой поиска новых путей 

привлечения клиентов. Однако украинские фирмы далеко не сразу поняли действенность методов Public 

Relations. Связи с общественностью являются мощным маркетинговым средством, которое может определить 

успех организации, улучшить доверие к ней, создать новый рынок, помочь в борьбе с конкурентами, 

представить новый продукт на рынке, проявить лояльность к торговой марке, улучшить эффективность других 

элементов коммуникации и др. 
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МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ГК «СПАРТАК» М. МАРІУПОЛЯ) 

 

Становлення і розвиток ринкових відносин в економіці України обумовлюють необхідність 

удосконалення механізму управління підприємствами, орієнтації системи менеджменту на ринкові умови 

господарювання, здатності швидко й гнучко реагувати на зміни в навколишньому середовищі та всередині 

підприємства. Нині лише незначна частка підприємств використовує маркетингові методи управління в процесі 

господарювання, і лише деякі з них – системний підхід до організації управління на засадах маркетингу. 

Маркетингове управління підприємством – це можливість організувати його діяльність на принципах 

оптимального використання наявного потенціалу та отримання найбільшого прибутку з урахуванням 

задоволення потреб споживачів. Постійно мінливий ринок індустрії гостинності є стимулюючим фактором 

удосконалення системи управління готельним підприємством. 

Маркетингу, менеджменту та маркетинговому менеджменту, як окремій економічній категорії, 

присвячено багато наукових праць закордонних вчених: К. Макконелла, Ф. Котлера, Б. Бермана, П. Діксона, С. 

Брю, Х. Хершгена. Також цей аспект висвітлювався українськими вченими, зокрема Е. Азаряном, П. 

Гайдуцьким, О. Гудзинським, Й. Завадським, І. Герчиковою, В. Поповим. 

Метою дослідження є визначення основних напрямків розвитку та підвищення якості управління 

діяльності підприємств готельно-ресторанного господарства  в сучасних умовах. 

Готельний комплекс «Спартак» – це багатофункціональний об'єкт нерухомості в місті Маріуполі, до 

складу комплексу входять 8 повнофункціональних підрозділів: готель, ресторан з європейською кухнею, паб, 

казино, конференц-зал, SPA-центр, салон краси, кафе.  
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Головними складовими ГК «Спартак» є готель у місті Маріуполі, що включає 82 комфортабельних 

номери, та ресторан,  який розрахований на 100 посадкових місць. За рівнем комфорту підприємство має 

категорію трьохзіркового готелю. 

Для проведення оцінки ефективності маркетингового управління та стану маркетингу на підприємстві 

проведено загально оглядовий аудит маркетингової діяльності готелю, як найбільшого підрозділу в ГК 

«Спартак». 

Маркетинговий відділ визначає основні напрями функціонування і розвитку готелю, приймає рішення 

щодо поточної і майбутньої діяльності. Від маркетингового відділу залежать цілі готелю і способі їх 

досягнення. Проаналізуємо маркетингову діяльність готелю «Спартак», а саме основні її елементи: 

асортиментну, цінову та збутову політику. 

Номерний фонд готелю становить 82 номери різних категорій. Асортимент основних послуг готелю 

представлений у таблиці. 

Цінова політика готельного підприємства направлена на стимулювання попиту і збільшення частки на 

ринку, тому керівництво готелю орієнтується на потреби споживачів з різним рівнем доходу. 

Вартість проживання в готелі коливається від 360 грн/добу до 1200 грн/добу.  

Цінова політика готелю «Спартак» характеризується оптимальним співвідношенням ціни і якості. 

В ГК «Спартак» використовуються наступні засоби стимулювання продажів рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Засоби стимулювання продажів, які використовуються ГК «Спартак» 

 

З вищесказаного витікає, що реалізація маркетингового управління на підприємстві має певні переваги та 

недоліки. На місцевому ринку послуг розташування підприємство має значну кількість конкурентів, що 

негативно впливає на величину збуту, але готель «Спартак»  відрізняється серед конкурентів найкращими 

результатами у сфері менеджменту, що створює додаткові перспективи.  Побудовано оптимальний асортимент 

послуг, цінова політика направлена на стимулювання попиту та збільшення частки на ринку. З характеристики 

основних показників діяльності підприємства можна побачити, що хоча прибутки зростають, але 

рентабельність відображає повільне зниження до 0,18 внаслідок відсутності використання всіх можливих 

інструментів маркетингу, та зниження коефіцієнта завантаженості до 65% у 2015 році. Але підприємство має 

кошти в бюджеті та виважені мотиви для переорганізації маркетингового управління. Можна зробити висновок, 

що маркетингова діяльність готелю «Спартак» є ефективною.  

Необхідним кроком для покращення становища підприємства є: підвищення ефективності використання 

виробничих ресурсів з метою зниження витрат на виробництво (зниження витрат на одиницю реалізованого 

готельного продукту); скорочення менш прибуткових послуг в обсязі додаткових послуг, а ресурси, що 

звільняться направляти на виробництво та реалізацію більш прибуткових послуг; реорганізація управління 

маркетинговою діяльністю сприятиме підвищенню конкурентоспроможності за рахунок більш ефективного 

збирання та оцінки інформації; покращення маркетингової діяльності з метою стабілізації та росту 

завантаженості підприємства; підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок впровадження 

інноваційних продуктів та технологій; підвищення кваліфікації працівників, а саме: поглиблення рівня їхніх 

знань в сфері асортименту і якості послуг, покращення навичками користування інформаційними технологіями. 

Стимулювання покупців 

- Бонусні знижки 

постійним клієнтам, які 

зазвичай оформляються 

дисконтною карткою; 

- Нова знижена ціна, акції  

− приурочується до свят, 

ювілеїв та інших подій; 

- Підсилення основних 

послуг додатковими; 

- Організація масових 

розважальних заходів. 

Засоби стимулювання продажів, які 

використовуються ГК «Спартак» 

Стимулювання персоналу Стимулювання 

посередників 

- Організація конкурсу 

«Кращий співробітник 

місяця», який отримає 

винагороду; 

- Премії до зарплати при 

виконанні річних 

показників; 

- Надання додаткових днів 

відпустки найкращим 

працівникам. 

- Знижка залежно від 

обсягу та обороту й 

повторних купівель; 

- Організація конкурсів 

дилерів, покликаних 

підвищити продуктивність 

їхньої праці. 
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Впровадження вище перелічених заходів, щодо розвитку ГК «Спартак» надасть можливість 

підприємству залучити потенційних клієнтів та розширити  сферу діяльності, зміцнюючи свої конкурентні 

позиції. 

Для впровадження цих заходів необхідно володіти достатньою кількістю власних фінансових ресурсів, 

або залучати інвесторів для розвитку підприємств. Залучення інвестицій дозволить розширити обсяги 

діяльності підприємства та збільшити кількість потенційних клієнтів.  

Таким чином, можна стверджувати, що використання можливих заходів підвищення комерційної 

діяльності приведе до посилення конкурентних позицій на ринку готельних послуг та підвищенню прибутку. 
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ПРИНЦИПИ СЕГМЕНТАЦІЇ РИНКУ ПРИ РОЗРОБЦІ РЕКЛАМНИХ СТРАТЕГІЙ 

 

Формування ефективного комплексу маркетингової комунікації — одне з головних завдань ринкової 

діяльності фірми. Воно передбачає реалізацію відповідного процесу, логічна послідовність якого складається з 

таких основних елементів: визначення завдань комплексу маркетингової комунікації; з'ясування цільової 

споживчої аудиторії та бажаної її зворотної реакції; вибір звернення; вибір засобів впливу та поширення 

звернення; формування каналів зворотного зв'язку. 

Величезну роль у комунікаційному процесі та збереженні і зміцненні позицій фірми на ринку грає 

реклама. При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкої безперебійної реалізації 

виробленої продукції. Але для того, щоб реклама працювала, потрібно розробити стратегію рекламної кампанії. 

Для здійснення рекламної кампанії потрібно детальна розбивка ринку на частини.  

Однакових типових підходів до сегментування ринку не існує. Кожна фірма залежно від напрямків 

діяльності, особливостей товарів розробляє і використовує свої власні ознаки сегментування. Якщо сегментація 

ставить на перше місце потреби споживачів, то реклама повинна переконати споживача, що саме цей товар 

йому потрібен. Успішне проведення сегментації дозволяє отримати високі комерційні результати від продажу 

товарів і послуг, а разом з правильною рекламою дозволяє підвищити продаж продукції та наданих послуг. 

При розробці рекламної стратегії, проводиться системний аналіз цільової аудиторії і формулюється 

ставлення споживачів до товарної категорії, до якої належить продукт. З'ясовують всі характеристики 

споживача - скільки йому років, яке його сімейне та фінансове становище, як він проводить свою відпустку і, 

найголовніше, що він знає/відчуває/думає щодо пропонованого товару. Стратегія в даному випадку означає 

позиціонування товару, і від того, наскільки точно і правильно буде позиціонується товар, залежить успіх 

подальших дій всього агентства. 

Виділяють наступні типи цільових аудиторій: 

−  потенційна аудиторія - все населення, яке проживає на території, де є технічна можливість 

розповсюдження реклами; 

−  контактна аудиторія - будь-яка група, яка проявляє реальний чи потенційний інтерес до реклами або 

впливає на здатність споживачів досягати поставлених цілей; 

−  доброчинна аудиторія - група, інтерес якої до реклами носить дуже благотворний характер (спонсори, 

консультанти, дослідники, фахівці рекламного бізнесу); 

−  шукана аудиторія - та, чиєї зацікавленості рекламне агентство шукає, але не завжди знаходить; 

−  небажана аудиторія - група, інтереси якої підприємство намагається не враховувати, але змушене 

рахуватися з ними (наприклад, споживчі групи бойкоту реклами, ортодокси, конкуренти, державні податкові та 

інші служби). 

Наприклад, всіх споживачів по відношенню до рекламованого товару можна розділити на чотири групи: 

лояльні до бренду, що створюють основний обсяг продажів і є гарантією на майбутнє; перемикаються з бренду 

на бренд і визначаються як потенціал рекламної кампанії; нові споживачі товарної категорії, що представляють 

"знаки питання" в рекламній кампанії; лояльні до інших брендам, робота з якими вельми затратна і невигідна. 

У охопленні рекламної аудиторії існують наступні види стратегій реклами: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/324/95-вр
http://www.spartak.com.ua/
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1. Стратегія ніші або концентрації реклами на одному сегменті. У цьому виді стратегії атрибути товару 

формуються на основі бажань або вигод, властивих поведінки тільки сфокусованого сегмента. Така стратегія 

використовується тоді, коли група потенційних покупців має приблизно схожі або взаємовиключні інтереси. 

Рекламні звернення містять в цьому випадку загальне обіцянку, що не усереднене, але здатне об'єднати 

розрізняються очікування. Стратегія може успішно використовуватися на ринках з ще вузьким і 

недиференційованим попитом, так само як і на ринках товарів, які перебувають у стадії зрілості, але за умови, 

що конкуренція невелика. 

2. Стратегія декількох вибіркових сегментів. Атрибути формуються з урахуванням споживчих переваг 

сегментів, за умови їх несуперечності, через те, що реклама впливає на кілька сегментів з різними 

характеристиками. У рекламі відображаються атрибути ринкової сегментації споживачів, товарні марки 

дилерської мережі, посередники і т.д. Така диференційована стратегія часто є результатом конкурентної 

боротьби на ринку, що перебуває у фазі розвитку, коли попит високий і очікування піддаються диференціації. У 

цьому випадку рекламодавець звертається в рекламному повідомленні по-різному до кожної групи клієнтів, яка 

його цікавить у зв'язку з тим чи іншим товаром, приводячи своє звернення у відповідність з типом аудиторії, 

якій воно адресується. 

3. Реклама спрямована на всіх (монопольна стратегія) з привнесенням набору атрибутів. У розробці 

реклами виступають атрибути загального впливу на маси з суспільно корисними цінностями. Така 

концентрована стратегія є варіантом диференційованою, але замість того, щоб бути зверненої до безлічі груп 

потенційних покупців, їх кількість скорочують і активно використовують рекламу стосовно кожної аудиторії. 

4. Стратегія позиціонування. Ціль позиціонування - виявлення особливостей товару, які були б в гармонії 

зі стилем життя і виробленими цінностями споживача, які визначали б споживчу поведінку. Вони можуть 

охоплювати фізичні атрибути, стиль життя, ситуації використання, імідж торгової марки, магазини, де вона 

продається. Мета стратегії позиціонування - це впровадження образу товару у свідомість споживача, набір 

асоціацій, які споживач пов'язує з торговою маркою.  

5. Мультітоварная або мультибрендова стратегія полягає в рекламі товарів, пов'язаних приналежністю до 

певного стилю життя. Це вид комбінованої реклами, в якій рекламодавці об'єднують зусилля для досягнення 

своїх маркетингових цілей і мінімізують рекламні витрати. 

Таким чином, розробка стратегій реклами дозволить краще розкрити властивості товару у взаємозв'язку 

зі споживачем і його середовищем споживання, що забезпечить досягнення маркетингових цілей управління 

товаром в рекламному повідомленні. 

Але неправильний вибір сегмента є, як правило, результатом порушення критеріїв сегментації. Помилка 

при визначенні однієї чи декількох сегментів може призвести до невдачі всієї рекламної стратегії. 

Надмірна сегментація ринку пояснюється надмірно диференційованим маркетингом, що веде до зайвих 

виробничих і маркетингових, рекламних і інших витрат. Так само, надмірне зосередження уваги на одному 

ринковому сегменті і ігнорування інших, не менш перспективних ринкових сегментів знижує ефективність 

маркетингу фірми.  

Сегментація ринку є одним з найбільш важливих і відповідальних ділянок діяльності маркетологів. 

Такий вислів - наочне тому підтвердження: "Якщо фірма не зуміє розбити ринок на сегменти, ринок розіб'є на 

сегменти фірму". 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Історія управлінської думки має свої корені, які йдуть в глибину віків і тисячоліть. Висловлювання по 

проблемах управління вчені знаходять і на єгипетських папірусах, і на глиняних табличках з міжгір'я Тигру і 

Євфрату. Проте поєднувати їх з менеджментом прямо не можливо, тому що це були в основному рекомендації 

по державному управлінню. 

Протягом усієї історії люди захоплювалися такими постатями, як Олександр Македонський і Наполеон, 

Генрі Форд і Пол Гейтц, більше, ніж видатними вченими, мислителями та поетами. Успіхи цих діячів 

спричинювалися не лише тим, що вони знали, чого і як хотіли б досягти. Найдивовижнішим завжди здавалося 

те, що вони вміли підпорядковувати собі інших і змушувати їх свідомо, наполегливо, майже добровільно діяти 

для досягнення поставленої мети. Вміння керувати чи то виробництвом, чи армією, чи державою завжди 
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вважалося і називалося мистецтвом або талантом. Від нього залежала доля держав, війн, народів і окремих 

людей. Але у ХХ ст. підприємств, організацій, військових підрозділів і самостійних держав стало настільки 

багато, а їх взаємодії стали такі тісні та різноманітні, що чекати та шукати управлінський талант на кожну 

керівну посаду стало ніколи і нікому. Саме тому мистецтво управління перетворилося у науку управління -

 менеджмент (від англ. "management" - управління, завідування, організація). 

Менеджмент - це діяльність, яка відповідно до цілей та завдань бізнесу розробляє плани, визначає не 

лише, що і коли робити, але й як і хто буде виконувати те, що намітили, формує робочі процедури по всіх 

стадіях управління та здійснює контроль. 

На сьогоднішній день існує багато проблем менеджменту. Виокремимо деякі з них та спробуємо надати 

їм стислу характеристику. 

Сполучення “власник -  генеральний менеджер”. Однією з рис сучасного українського 

бізнесу є поєднання в одній особі основного власника і генерального менеджера. Велика спокусавласника-

директора контролювати  максимум процесів на підприємстві призводить до того, що: 

1.     придушується ініціатива; 

2.     кадри підбираються за принципом лояльності, а не професіоналізму; 

3.     бюджет підприємства централізований, всі, часто навіть найдрібніші, витрати контролюються 

директором, що знижує оперативність прийняття рішень на місцях; 

4.     структура стає бюрократичною й негнучкою; 

5.     ринкова стратегія часто міняється. 

Криза зростання. Криза зростання виникає при розширенні компанії. Розширення може бути пов'язане з 

різким підвищенням попиту на товар компанії, відкриттям нових ринкових можливостей, амбіціями 

керівництва. При цьому розширення підприємства не завжди виправдане. Відсутність прогнозів і 

стратегічного планування призводить до того, що кінцевим результатом розширення багатьох компаній стає їх 

збитковість і закриття. Розширення виправдане тільки тоді, коли воно призводить до підвищення стабільності 

компанії або збільшення її ринкової вартості. 

Невміння керівництва компаній ставити цілі й завдання, визначати критерії ефективності 

роботи. Нестача досвіду й знань власників-управлінців призводить і до такого, на перший погляд 

не першорядної, але надто важливої обставини, як невміння визначати цілі і ставити завдання. Під цим 

розуміється увесь спектр цілей і завдань - як підлеглим, компанії у цілому, так 

і постачальникам,  маркетинговим посередникам. Як результат - неефективне витрачання 

значних коштів, «метання зі сторони в сторону» замість ринкової стратегії. 

Зневага освітою. На багатьох підприємствах склалася тенденція до «вирощування» кадрів. Багато 

керівників віддають перевагу людині з досвідом, але не молодим фахівцям з маркетингу, менеджменту, 

фінансів. 

Заміна власників-засновників на нових, ефективних власників. Якщо провести ретроспективний аналіз 

становлення провідних корпорацій то не можна не помітити цікаву загальну тенденцію: через певний період, 

зазвичай до 10 років, проходить заміна власників-засновників підприємств на нових власників (особливо це 

помітно на прикладі автомобілебудівних компаній). Тобто, якщо виходити із зазначеного терміну, сьогодні ми 

майже підійшли до того часу, коли мають початися процеси заміни власників. Однак, будь-яка ідея актуальна 

та адекватна за певних обставин і не всі керівники мають талант відчувати термін, коли потрібно мінятися 

самому та міняти корпоративну стратегію, а це призводить до погіршення економічних показників діяльності 

фірми, а іноді й до банкрутства. 

Зміна у керівництві компаній засновників на ефективних менеджерів. Дану проблему вже починають 

відчувати власники бізнесу. У зв’язку з цим актуальною стає проблема підвищення кваліфікації тор-менеджерів 

українських компанії. Це обумовлено тим, що рівень освіти та знань керівників цієї ланки сьогодні в 

середньому нижче за рівень знань їх підлеглих, які в основному мають професійну освіту. Тому вони не завжди 

можуть виступати в якості постановників завдань, чітко та коректно сформулювати проблеми та визначити 

завдання, оцінити терміни та якість їх виконання. 

Вихід великих іноземних компаній. Ситуація на багатьох ринках в Україні різко змінювалася з виходом 

на них іноземних компаній. З одного боку, це позитивне явище, що активізує конкуренцію на ринку, примушує 

українські підприємства перейти на сучасні методи управління. З іншого ж боку, вихід іноземних підприємств 

нерідко супроводжується інвестиційним придушенням, відтоком кадрів із вітчизняних підприємств, закриттям 

компаній. У такій ситуації необхідна зміна пріоритетів в економічній політиці держави загалом. Під сприянням 

іноземним інвестиціям повинно розумітися збільшення інвестицій у вітчизняні підприємства, а не допомога 

іноземним компаніям, що виходять на український ринок зі своїми товарами й послугами. 

Проблеми сучасних підприємств, звичайно, не обмежуються даним переліком. 

Вирішення існуючих проблем менеджменту в Україні вимагає застосування системних механізмів на 

загальнонаціональному рівні. Одним з головних елементів такого механізму є побудова національної системи 

стандартів управлінської діяльності. Більш широкому впровадженню сучасних методів управління і, 

насамперед, усвідомленню причин власних проблем підприємцями, сприятиме проведення круглих столів та 

семінарів із залученням провідних фахівців. Потрібна також певна зміна пріоритетів з боку держави. 

Макроекономічні показники мають покращуватися не тільки від зміни кон’юнктури світового ринку, алей від 

збільшення ефективності роботи окремо взятого підприємства. 
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ТИПИ СЕРВІСНИХ СИСТЕМ 

 

Сервісний бізнес являє собою сферу діяльності, основною метою якої є надання клієнтам якої-небудь 

конкретної послуги або набору послуг при взаємодії з ними і найчастіше з їхньою особистою участю. 

Існує тpи типи сервісних систем, які надають послуги по трьом основним методам: 

- метод потокової лінії (набув популярності завдяки корпорації McDonald's); 

- метод самообслуговування (широко відомий унаслідок використання торгових автоматів і 

автозаправних станцій самообслуговування); 

- метод індивідуального підходу (налагодження тісного взаємозв'язку між конкретним клієнтом і 

окремим продавцем - повна індивідуалізація обслуговування. 

1.Потокові лінії 

Потокова лінія – сукупність робочих місць, розміщених за порядком здійснення технологічного процесу 

і пов'язаних між собою спеціальним міжопераційним транспортом – конвеєром. 

Основні характеристики потокової лінії: 

1. Закріплення за кожним робочим місцем тільки однієї операції по виготовленню деталей або збору 

продукції. 

2. Розташування робочих місць по ходу лінії. 

3. Після закінчення операції на наступне робоче місце деталі передають по одній. 

4. Синхронізація продовження кожної операції технологічного процесу на потоковій лінії. Тобто операції 

повинні бути кратні такту лінії. 

5. Механізація передачі деталей та виробів з одного робочого місця на інше. 

6. Замкнутий характер виробництва, який включає всі роботи з виготовлення деталей та виробів. 

Потокові лінії вперше застосовані корпорацією McDonald's. Цінність даної технології полягає в тому, що 

з її допомогою можна перебороти безліч проблем, пов'язаних із самою концепцією обслуговування.  

Як на виробничому підприємстві, так і в ресторанах існує "орієнтація на ефективний результат". 

Систематичне заміщення людей машинами у поєднанні з ретельно спланованими і правильно розміщеними 

новими технологіями дозволяє компанії залучати і зберігати клієнтуру в розмірах, яких не міг домогтися ніхто з 

попередників у цьому бізнесі. 

2. Метод самообслуговування 

У повну протилежність методу потокової лінії, процес надання послуг можна здійснити й іншим 

способом - шляхом збільшення в обслуговуванні ролі клієнта. 

Самообслуговування — метод продажу, за якого покупці мають вільний доступ до всіх товарів, відкрито 

викладених у торговому залі магазину на пристінному та острівному обладнанні, і повну можливість 

самостійно оглядати і вибирати товари без допомоги продавця, а оплачувати покупки у вузлі розрахунку, 

розміщеному при виході з торгового залу магазину. 

Основними принципами продажу товарів за методом самообслуговування є: 

- максимальне скорочення операцій обробки товарів у зоні обслуговування або на робочому місці 

продавця; 

- наближення товарів до покупців і створення їм найкращих умов для вільного ознайомлення з товарами 

та їх відбору; 

- об'єднання в одному пункті операцій з розрахунку за продані товари і відпуску їх покупцям; 

- розташування вузла розрахунку біля виходу з торгового залу; 

- необмежений доступ покупців у торговий зал і вільний доступ до всіх викладених у торговому залі 

товарів; 

- обов'язкова наявність цінників на всіх товарах, які реалізуються; 

- можливість самостійно оглядати і відбирати товари без допомоги продавця; 

- можливість у будь-який момент отримати консультацію або допомогу з боку продавця при виборі 

товару; 

- орієнтація покупця в торговому залі завдяки застосуванню рекламних засобів, інформаційних 

вказівників, визначеної системи розміщування торговельного обладнання; 
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- чіткий розподіл в магазині вхідних і вихідних потоків покупців. 

Використання такого устаткування, як торгові автомати, заправні станції самообслуговування і 

кавоварки, встановлені в номерах мотелів, свідчить про те, що в багатьох сервісних сферах процедура 

обслуговування все частіше перекладається на клієнта.  

Слід зазначити, що багатьом клієнтам до душі метод самообслуговування, оскільки він дозволяє 

контролювати процес. Однак для деякої частини клієнтів ця філософія вимагає певних зусиль з боку сервісної 

організації, спрямованих на те, щоб переконати їх у її перевагах. По суті, такий підхід частково "перетворює" 

клієнта в службовця, який повинен бути підготовленим до виконання тієї чи іншої операції і навіть вміти 

врегулювати проблему у випадку помилки. 

Часто фірмам вигідніше всього комбінувати повне сервісне обслуговування із самообслуговуванням у 

межах одного сервісного підприємства. 

3.Індивідуальний підхід 

Цікаві приклади двох варіантів індивідуального підходу можна знайти при аналізі роботи таких великих 

сервісних підприємств, як мережа магазинів Nordstrom Department Stores і мережа готелів Hotel Company. 

Їх робота базується на індивідуальному підході до кожного споживача, враховуються усі його вимоги, 

смаки, пропозиції і побажання. 

У магазинах використовується відносно вільний процес, що полягає в налагодженні тісного 

взаємозв'язку між окремим продавцем і конкретним покупцем (відповідно до сервіс-системної матриці цей 

метод відноситься до повної індивідуалізації обслуговування). Що стосується готелів, там процес 

обслуговування здійснюється за чітко визначеним віртуальним сценарієм, і переваги (клієнтів) 

відслідковуються не службовцями, а інформаційною системою (обслуговування за вільними заявками). 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ 

ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО – РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму є складною багатокомпонентною 

системою, головне завдання якої — забезпечення туриста послугами, надання ночівлі, харчування та інших 

додаткових готельних продуктів, які пропонує готель. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та 

туризму — це заключне поняття циклу індустрії готельного бізнесу; це робота з ринком для здійснення обмінів, 

мета яких задоволення рекреаційних потреб і запитів людей. Процес обміну включає роботу з пошуку покупців; 

визначення їхніх потреб; планування відповідних продуктів готельного бізнесу та їхній продаж; перевезення 

туристів до місця споживання; ціноутворення; організації сервісу; рекламування.  

Дослідники вкладають у поняття маркетингу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму 

глобальний зміст. Наприклад, швейцарський маркетолог Е. Кріппендорф формулює визначення маркетингу 

готельного бізнесу так: «це систематична зміна й координація діяльності підприємств готельного бізнесу, а 

також приватної й державної політики в області готельного бізнесу, яка здійснюється за регіональними, 

національними або міжнародними планами. Мета таких змін у тому, щоб якнайповніше задовольнити потреби 

певних груп споживачів, враховуючи при цьому можливості отримання відповідного прибутку» [4].  

Другий автор Д.К. Ісмаєв дає таке означення: «Маркетинг є системою торгововиробничої діяльності, 

спрямованої на задоволення індивідуальних потреб кожного споживача на основі виявлення й вивчення 

споживчого попиту з метою одержання максимального прибутку» [3]. Усі автори підкреслюють, що маркетинг 

може використовуватися як на рівні окремого готелю, так і в діяльності консорціумів, об'єднань на місцевому, 

регіональному й національному рівнях; і визначають маркетинг як ринково-орієнтоване управління, направлене 

на досягнення мети готелю шляхом ефективнішого, ніж у конкурентів, задоволення потреб туристів. 

До невід’ємних складових частин маркетингу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму як 

засобу підвищення ефективності функціонування підприємницьких структур галузі належать: 

- передбачення й прогнозування попиту, що стає можливим тільки завдяки постійному вивченню 

туристів з погляду їхніх потреб; 

 - управління попитом здійснюється шляхом стимулювання споживачів до придбання готельного 

продукту, що надається підприємством готельного бізнесу; 

 - задоволення попиту як з погляду функціональних характеристик готельного продукту, так і 

забезпеченням безпеки, після продажного обслуговування та ін.  
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Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму включає розробку, просування й реалізацію 

готельного продукту, орієнтованого на виявлення й задоволення специфічних потреб клієнтів. Головне 

завдання маркетингу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму — допомога клієнту в оцінюванні 

підприємства та його продукту. Маркетингова діяльність у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму має 

свою специфіку, що відрізняє її від інших форм виробництва й торгівлі іншими продуктами. Це реалізація 

послуг, а також особливий характер споживання їх у місці виробництва; крім того, в певній ситуації цей 

продукт є кінцевою послугою або товар, що задовольняє ті або інші потреби туристів і ними оплачується [1].  

Продукту готельного бізнесу разом із загальними характеристиками послуг властиві свої відмінні 

особливості: 

 - попит на продукти готельного бізнесу надзвичайно еластичний у відношенні до рівня прибутку і цін, 

але багато в чому залежить також від політичних і соціальних умов; 

 - у зв'язку із сезонними коливаннями попиту є феномен насичення; внаслідок чого можуть бути виділені 

достатньо чітко виражені зони готельного бізнесу; 

 - пропозиція продуктів готельного бізнесу відрізняється негнучким виробництвом; вони можуть 

споживатися тільки безпосередньо в місці їхнього виробництва; готель, аеропорт, база відпочинку не можуть 

бути перенесені наприкінці сезону в інший регіон; вони не можуть повністю пристосуватися в часі та просторі 

до змін попиту; 

 - продукт готельного бізнесу створюється зусиллями багатьох підприємств, кожне з яких має власні 

методи роботи, специфічні потреби й різні комерційні цілі; 

 - не може бути досягнуто високої якості продукту готельного бізнесу за наявності навіть незначних 

недоліків, оскільки саме обслуговування туристів складається з цих самих дрібниць.  

Проблемою готельного продукту та його структур займалися вчені ряду країн. Деякі автори 

запропонували власні підходи до класифікації складових елементів готельного продукту, виділяючи шість груп 

елементів: 

1) транспортні засоби, що використовується для пересування до місця призначення;  

2) транспортні засоби, що використовується на місці; 

 3) форма надання житла;  

4) тривалість відпочинку;  

5) маршрут подорожі;  

6) показники мобільності.  

Елементи готельного продукту поділяться на первинні (базисні), вторинні й третинні (додаткові). 

Первинні — основні: транспорт, форма доставки, проживання, харчування, лікування, дозвілля, способи 

придбання готельного продукту та ін. Вторинні: матеріально-технічна база, устаткування й оснащення місць 

відпочинку та подорожі. Третинні (додаткові): театри, магазини, музеї, екскурсійне обслуговування, місця для 

ігор та розваг тощо. Варіанти класифікацій розробляються з погляду рекреаційних факторів або виходячи з 

мотивів відпочинку [4]. 

 Дотримуючись такого підходу, дослідники виділяють класифікацію, в основі якої лежить визначення 

рекреаційних ресурсів як всіх природних елементів і особливостей людської діяльності або вироблених 

продуктів, які можуть спонукати зробити подорож, не пов'язану з комерційними або іншими специфічними 

цілями: - сукупність різних водних ресурсів: море, озера, річки, термінальних джерел, гейзерів, льодовиків, 

області снігів; - фактори, пов'язані з елементами наземної географічної морфології; - різноманітні елементи, 

пов'язані з внутрішньою природою людини: інтерес до нового; елементи, пов’язані з розвитком людського 

фактора; - елементи, пов'язані з людською діяльністю в усіх індустріях [2].  

Узагальнюючи вище викладене, слід зазначити, що, аналізуючи готельний продукт за основними 

складовими, необхідно врахувати, що всі вони повинні забезпечити готельному продукту споживчу цінність, а 

це повністю залежить від ступеня задоволення рекреаційних потреб. У світовому готельному бізнесі 

результатом діяльності є пропозиція готельного продукту.  

Готельний продукт — це кінцева послуга, що задовольняє ті або інші потреби туристів і оплачується 

ними. Специфічні особливості готельного продукту впливають на готельний маркетинг. Так, виходячи з того, 

що готельний маркетинг — це серія основних методів і прийомів, вироблених для дослідження, аналізу й 

рішення поставлених завдань, головне, на що повинні бути спрямовані ці методи й прийоми, — виявлення 

можливостей найбільш повного задоволення потреб людей з погляду психологічних і соціальних факторів, а 

також визначення способів найбільш раціонального з фінансового боку ведення справ готелів, що дозволяють 

враховувати виявлені або сховані потреби в готельних продуктах [1].  

Такі потреби включають різні мотиви: відпочинок, розваги, оздоровлення, навчання, паломництво до 

релігійних святинь, спорт тощо, які часто є в підприємницьких групах, родинах, різних місіях і союзах.  

Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму має свою специфіку, обумовлену 

особливостями створення й споживання готельного продукту.  

Таким чином, узагальнення інформації щодо застосування маркетингових інструментів у реалізації 

програм розвитку туристичних підприємств дозволяє стверджувати, що для підвищення ефективності 

маркетингового менеджменту туристичного підприємства необхідно постійно проводити дослідження ринку 

туристичних послуг, визначати ситуацію на ринку, виділяти прибуткові сегменти ринку. Ефективно 



44 

організована маркетингова діяльність дає можливість підвищити ефективність роботи підприємств сфери 

туризму та курортів і поліпшити власну конкурентоспроможність [3]. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На даний час серед інформаційних систем, які використовуються для вирішення різноманітних бізнес-

задач, основні позиції займають інформаційні системи в менеджменті та експертні системи. Оскільки технології 

розвиваються досить стрімко, в останній час відбувається швидке їх впровадження в систему управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, адже це дозволяє значно зекономити час, забезпечує різні 

форми контролю та управління і має певні економічні переваги. 

Досить актуальною є проблема виявлення перспективних напрямків розвитку інформаційних систем в 

управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, оскільки нерідко менеджерам у даній сфері 

доводиться приймати управлінські рішення в умовах різного ступеня невизначеності. В такому випадку, 

використання досягнень інформаційних технологій дає змогу змоделювати результати прийнятих менеджером 

управлінських рішень та вибрати найбільш оптимальне. У цьому полягає одна з головних переваг 

інформаційних технологій над методом спроб і помилок якщо річ йде про управління лише на основі досвіду. 

Виявлення перспективних напрямків розвитку інформаційних систем та впровадження їх в управління 

зовнішньоекономічною діяльністю підприємства дасть змогу досягти значних результатів у цій сфері. 

Проблеми інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємств досліджувалися у працях багатьох 

вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: Т. І. Алачевої , Р. Д. Баззела , Р. В. Брауна, О. В. Зозульова , Ф. 

Котлера , І. О. Бучацької, С. В. Близнюка, Є. Л. Богданової, О. М Сохацької . та інших. Поряд із тим ряд питань 

залишається поза увагою дослідників. Зокрема, це проблеми, пов’язані з чинниками, що перешкоджають 

розвиткові та впровадженню систем інформаційного забезпечення в управління саме зовнішньоекономічною 

діяльністю підприємств, враховуючи особливості українського ринку. 

Актуальним на сьогоднішній день є побудова та ефективне функціонування такої системи 

інформаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, яка б адаптувалась 

до специфіки українського інформаційного ринку та діяльності вітчизняних промислових підприємств для того, 

щоб стати реальним інструментом у конкурентній боротьбі [4, с. 6]. 

Перспективними напрямками в розвитку інформаційних систем та технологій, які допомагають 

працівникам у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства ефективно виконувати їхню 

роботу, є підвищення їх функціональних можливостей. Новітні інформаційні системи повинні створюватися на 

основі інтерактивної (діалогової) технології спілкування і вимагати скрупульозних досліджень при 

впровадженні. Вони повинні передбачати можливість адаптації до конкретних вимог користувача та 

подальшого нарощування за рахунок введення додаткових функцій. І звісно повинні бути придатними для 

тривалого використання [1, c. 84]. 

Загалом, можна виділити декілька методів впровадження новітніх інформаційних технологій в діяльність 

менеджерів у сфері зовнішньоекономічної діяльності. До них можна віднести індивідуальні засоби обробки 

інформації та можливість доступу до потрібної інформації; засоби міжособистісного зв'язку, в тому числі і 

через комп'ютерну мережу; інформаційні системи менеджменту, які інтегрують можливості різнопрофільних 

програмних засобів для створення нової інформації та прийняття рішень з використанням елементів штучного 

інтелекту [2, c. 96]. 

Зважаючи на те, що використання інформаційних технологій, які стрімко розвиваються та оновлюються, 

підвищує ефективність діяльності менеджера у сфері ЗЕД , необхідно розробити якісно новий підхід до 

системної організації та здійснення підготовки фахівців з управління. 

До інформаційних систем нового покоління належать системи підтримки прийняття рішень та 

інформаційні системи, побудовані на штучному інтелекті. Це інтерактивні комп'ютерні системи, які призначені 

для підтримки різних видів діяльності при прийнятті рішень. Дана система має безліч переваг і застосовується в 

http://www.tourism-book.com/
http://www.tourlib.net/books_tourism/dmitriev.htm
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усіх сферах управлінської діяльності підприємства, в тому числі і в його зовнішньоекономічній діяльності. Такі 

системи надають менеджеру допомогу у процесі прийняття рішень і забезпечують підтримку у всьому діапазоні 

контекстів задач. Вони підтримують і посилюють міркування та оцінку менеджера. Системи підтримки 

прийняття рішень виконують інтеграцію моделей і аналітичних методів із стандартним доступом до даних і 

вибіркою з них. Для надання допомоги при прийнятті рішень активується одна або декілька моделей. Вміст їх 

охоплює історію поточних і попередніх операцій, а також інформацію зовнішнього характеру та інформацію 

про середовище. Ці системи прості в роботі та побудовані за принципом інтерактивного рішення задач [2, с. 

126]. 

До експертних систем можна віднести програмні засоби, що використовують експертні знання для 

забезпечення високоефективного рішення неформалізованих задач у вузькій предметній області. Типові 

експертні системи можуть включати бази даних, бази знань, розв’язувальник , підсистеми пояснень та 

інтерфейс користувача. 

Експертні системи також використовуються в управління зовнішньоекономічною діяльністю. Їх можна 

використовувати в прогнозуванні, плануванні, контролі, управлінні та навчанні. Наприклад, експертні системи 

вже застосовуються в банківській справі, а саме в програмах аналізу інвестиційних проектів, стану валютного, 

грошового та фондового ринку, кредитоспроможності чи фінансового стану підприємств і банків [3, c. 8]. 

Процес створення експертних систем значно змінився за останні роки. Завдяки появі спеціальних 

інструментальних засобів побудови експертних систем перспективними напрямками в їх розвитку стало 

скорочення термінів та зменшення трудомісткості їх розробки. 

Загалом, у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності за умов посилення жорсткості 

конкурентної боротьби на світових ринках роль інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств значно зростає. А отже зростає значення розвитку інформаційних систем, їх вдосконалення та 

впровадження в діяльність менеджерів у сфері ЗЕД , що є невід’ємною складовою успішності підприємства. 
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА 

 

Как экономическая категория, конкурентоспособность – это свойство объекта, 

характеризующееся  степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по 

сравнению с аналогичными объектами, представленными на этом рынке.  

Среди фундаментальных экономических исследований практически не существует трудов, которые хотя 

бы частично не поднимали проблему национальной конкурентоспособности. Теоретическое развитие 

прослеживается от работ классиков (А. Смит, Д. Риккардо, Т. Мальтус и  другие) до экономистов 

современности (Р. Фатхутдинов, Р. Барро, Г. Манкив). 

К внешним факторам конкурентоспособности относятся государственная политика в отношении импорта 

и экспорта, уровень экономического развития страны, уровень развития инфраструктуры, развитие научно-

технического потенциала, государственная система стандартизации и сертификации продукции, 

государственный контроль качества продукции, высокий уровень квалификации трудовых ресурсов. 

К внутренним факторам можно отнести эффективную конкурентную стратегию, масштабы 

использования НТП, размеры клиентской базы, мотивацию персонала к повышению качества продукции, 

масштабы аутсорсинга. 

Отечественный производитель не может полностью реализовать свою продукцию на внешнем и 

внутреннем рынке из-за несовершенства государственной политики, о чем говорят статистические показатели: 

за январь-февраль 2017 года сальдо торгового баланса Украины составляет  – 423244,3 тыс. долларов.  

Нестабильная экономическая ситуация вследствие военных действий на востоке Украины повлекли за 

собой снижение числа предприятий, в особенности предприятий Донбасса угледобывающей отрасли и 

промышленности.  
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По статистике, финансирование научно-технологических разработок за счет государственного бюджета 

уменьшились на 35 %, удельный вес предприятий, занимающихся инновационной деятельностью  снизился на 

3,5 %, а предприятий внедряющих НТП – на 2 %. 

Качество украинской продукции находится под контролем, которые в свою очередь ставят основной 

целью получение прибыли исключительно за счет уменьшения себестоимости продукции. 

Одним из мощных инструментов повышения конкурентоспособности предприятий является 

маркетинговая деятельность. Более того, маркетинг играет важную роль в экономическом развитии. Он 

является не только следствием экономического развития страны. Развитие предпосылок его реализации в 

деятельности единиц бизнеса свидетельствует о достаточно высоком уровне развития рыночных отношений, но 

маркетинг сам может выступать катализатором экономического роста 

Понимание маркетинговой концепции и умение реализовать ее на практике, правильно оценив рыночные 

условия и сориентировав деятельность на удовлетворение нужд целевого потребителя, определяет 

жизнеспособность малого, среднего, большого бизнеса.  

Маркетинг помогает в определении оптимальных возможностей роста (например, с точки зрения выбора 

местоположения единицы бизнеса, сферы концентрации материальных, финансовых и человеческих ресурсов) 

при определении путей структурной трансформации экономики в конкретных социальных, политических и 

культурных условиях страны. Маркетинг способствует экономическому развитию и стимулирует 

трансформацию социальной и экономической системы, помогая обеспечивать мониторинг изменений в уровне 

производства и рыночного спроса.  

Эта функция маркетинга как катализатора экономического развития особенно важна для 

трансформационной экономики, такой как экономика Украины, где происходят существенные социально - 

экономические структурные изменения.  

Несмотря на существенный прогресс в области внедрения маркетинговой концепции, наблюдаемый на 

украинских предприятиях за последние годы, многие из них еще не преодолели барьеры на пути осознания 

важности маркетинговой концепции и ее практической организации в соответствии с западными стандартами.  

Прежде всего украинские предприятия должны уделять больше внимания изучению потребностей 

покупателей,  а не рассматривать стимулирование сбыта как наиболее важный аспект маркетинга. 

Потребительская ориентация требует глубокого изучения рынка, основанного на маркетинговых 

исследованиях. В практике украинских предприятий только около 25% отметили использование маркетинговых 

исследований для успешной адаптации к условиям изменяющейся макросреды. В то же время деятельность 

украинских предприятий в области исследования рынка в целом может быть охарактеризована как обычный 

сбор фактов.  

Маркетинговая ориентация предполагает проведение маркетинговых исследований стратегического 

характера, которые должны готовить необходимую информацию для стратегического планирования и принятия 

стратегических решений, т.е. проведение исследований прогнозного характера, основанных на мониторинге 

окружающей среды, разработке возможных сценариев развития и других видах анализа, необходимых для 

принятия решений о будущих направлениях роста. Такие исследования для большинства украинских 

предприятий остаются пока по-прежнему далекой перспективой, которую сложно осуществить не только 

вследствие отсутствия необходимых специалистов и финансовых средств, но и по причине отсутствия 

понимания их необходимости.  

Стратегический маркетинг является важной подсистемой стратегического планирования. На вопрос, 

какую роль играет маркетинг в стратегическом планировании на предприятии, почти 68 % респондентов 

ответили «очень слабую» или «никакой роли», и только 10% респондентов подчеркнули важную роль 

маркетинга. Этот факт отражает, что стратегическое планирование на украинских предприятиях оторвано от 

маркетинговой деятельности. Развитие маркетинговой ориентации связано с преодолением этой оторванности и 

превращением маркетинга в важный стратегический инструмент подготовки программы долгосрочного роста 

предприятия.  

С организационной точки зрения развитие маркетинга в Украине в ближайшем будущем будет связано с 

организацией отделов маркетинга на крупных и средних предприятиях. Рост интеграции специализированных 

отделов предприятий позволит преодолеть «подразделенческий» подход, свойственный почти 47% украинских 

респондентов, которые связывали функции маркетинга только со стимулированием сбыта и ограничивали их 

рамками специализированного отдела. 

На данный момент Украина проживает этап становления маркетинга, когда на базе приобретенного 

опыта мы стремимся обобщить опыт и перейти на качественно высший теоретический уровень и воплотить 

научные  разработки в практику. Уже сейчас и на уровне собственников и руководителей бизнеса, и на уровне 

маркетологов становится понятным, что маркетинг – это не реклама, а, в первую очередь, стратегический 

анализ, рыночные исследования, стратегическое планирование с расчетом рисков. А это значит, что маркетинг 

в Украине скоро выйдет на новый уровень.  

Основными проблемами развития конкурентоспособности предприятия на основе маркетинга являются 

разобщенность маркетинга и подразделений фирмы, несоответствие структуры и стратегии фирмы, неполная 

осведомленность самих маркетологов о своих функциях и деятельности, отсутствие управляемости 

информационных потоков внутри фирмы, неполноценные маркетинговые исследования и дальнейший их 

анализ недостаточно квалифицированными кадрами. 



47 

Литература: 

1. Грозная В.В. Повышение конкурентоспособности Украины как условие сотрудничества с ЕС// 

Актуальные проблемы экономики, 2008, 11(29): с. 130-141. 

2. Государственная служба статистики Украины [Электронный ресурс]. Режим доступа :  

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Кубай Н.Е. Становление и развитие частного предпринимательства в переходной экономике (на 

примере Украины): автореферат диссертации на получение научной степени кандидата экономических наук.– 

Львов: Государственный университет им. И. Франка, 2006 г.– С. 3-10. 

4. Юшина М.С. Пути повышения конкурентоспособности / Юшина М. С. // Экономика и социум. – 2014. 

- № 2. – С. 1 – 4. 

5. Решетникова И. Этапы становления и развития маркетинга в Украине / Решетникова И.// Маркетинг в 

Украине . – 2006 - №5. – С. 15-18. 

 

МОНАСТИРЮК В.І., 

студентка 4 курсу 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ 

 

Актуальність теми полягає в тому, що соціально-психологічні методи діють як регулятори соціальних, 

психологічних, ідеологічних та етичних відносин у колективі. Велика кількість психологічних факторів 

відображається на результатах праці. Вміння їх враховувати допомагає керівнику цілеспрямовано впливати на 

окремих працівників і формувати колектив з єдиними цілями. Крім того, для результативного управління 

колективом необхідно знати моральні і психологічні особливості окремих працівників, соціально-психологічні 

характеристики окремих груп. 

Фактично соціально-психологічні методи — це сукупність специфічних прийомів впливу на особистісні 

відносини, які виникають у трудових колективах, а також на соціальні процеси, які в них відбуваються. їх 

можна поділити на дві групи: соціальні і психологічні. 

Соціальні методи дають змогу встановити призначення і місце працівників у колективі, виявити лідерів і 

забезпечити їх підтримку, пов'язати мотивацію працівників із кінцевими результатами функціонування 

підприємства, забезпечити ефективні комунікації і вирішення конфліктів у колективі.Управлінська праця - 

праця непродуктивна. Участь у створенні матеріальних благ відбувається опосередковано, через працю інших 

осіб. Продуктом управлінської праці є рішення, а не товари та послуги, предметом - інформація. 

Соціальні відносини і методи управління, які їх відображають, тісно пов'язані з іншими методами 

управління: соціальним і психологічним плануванням, регулюванням тощо. 

Соціальне планування передбачає постановку соціальних цілей і критеріїв, розробку соціальних 

нормативів (рівень життя, оплата праці, потреба у житлі, умови праці тощо) і планових показників, досягнення 

кінцевих соціальних результатів. 

Психологічне планування — це повий напрям у роботі з персоналом, орієнтований на досягнення 

ефективного психологічного стану трудового колективу. Воно ґрунтується на необхідності всебічного розвитку 

особистості, усуненні негативних тенденцій у трудовому колективі і передбачає поставку цілей розвитку та 

критеріїв ефективності, розробку психологічних нормативів, планування психологічного клімату. 

Метод регулювання передбачає широкий інформаційний вплив у двох аспектах: інформування, 

нормування. 

Інформування передбачає доведення до відома працівника і пояснення йому тих дій, які потрібно 

виконати, декількома шляхами: 

— пряме інформування, коли керівник повідомляє про завдання, основні стани і показники діяльності; 

— створення орієнтовних ситуацій, тобто представлення певної управлінської ситуації, яка має декілька 

варіантів розвитку подій; 

— особистий приклад керівника, коли інформація доводиться до співробітників у демонстраційній формі 

— здійснюється на практиці.  

Таким чином, знаючи особливості поведінки, характер кожної окремої людини, можна прогнозувати її 

поведінку в потрібному для колективу напрямі. Це пов'язано з тим, що кожній групі властивий свій 

психологічний клімат. Тому істотною умовою утворення і розвитку трудових колективів є дотримання 

принципу психофізіологічної сумісності. Японські соціологи стверджують, що від настрою, бажання людини 

працювати і від того, наскільки морально-психологічна обстановка в колективі стимулює працівників, 

продуктивність праці може збільшитися приблизно в півтора рази або в декілька разів зменшитися. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА В УКРАИНЕ 

 

В условиях рыночной экономики недостаточно просто произвести продукцию. Основная задача –

 правильно определить потребность покупателя. 

Неблагоприятная экономическая ситуация, которая  сложилась в Украине на сегодняшний  день, во 

многом объяснима тем, что  многие предприниматели действуют, не учитывая все возможности маркетинга. 

Они действуют по принципу: «реализуем то, что производим», а не наоборот, как того требуют законы 

рыночной экономики, диктующиеся равновесием спроса и предложения. 

Как следствие  этого, продукция отечественных  производителей зачастую неконкурентоспособна, не 

пользуется спросом у потребителей и, как результат невозможность конкурировать на внешних рынках с 

иностранными конкурентами и в итоге длительное время наблюдалось превышение импорта над экспортом. 

Таким образом, мы пришли к тому, что пренебрежение  маркетингом на уровне 

отдельных  предпринимателей наносит ущерб  не только их бизнесу, но и экономике  Украины в целом. 

На сегодняшний день на предприятиях Украины достаточно редко встречаются случаи 

квалифицированного применения маркетинга. Многие предприниматели до сих пор считают слово 

«маркетинг» синонимом таких слов как «реклама», «сбыт». А это всего лишь один из элементов маркетинга, 

причем не самый главный.[2] 

Все вышеперечисленные факторы указывают на то, что для  Украины в настоящий момент изучение 

данной проблемы является весьма актуальным и даже необходимым для стабилизации 

и повышения эффективности её экономики. 

Уже сейчас и на уровне собственников и руководителей бизнеса, и на уровне маркетологов становится 

понятным, что маркетинг – это не реклама, а, в первую очередь, стратегический анализ, рыночные 

исследования, стратегическое планирование с расчетом рисков. А это значит, что маркетинг в Украине скоро 

выйдет на новый уровень. 

Также заметно стало увеличение роли PR, хотя еще далеко не все украинские предприниматели 

понимают, для чего необходима PR группа и какие выгоды может принести PR компания.[3] 

Проблемы начинаются на предприятиях с того,  что маркетологи выполняют не свойственные своим 

функциям задачи. 

Часто функции маркетологов компании  «вырваны»  с контекста маркетинга и не являются целостной 

системой. Очень редко встречаются примеры, когда маркетологи на предприятиях задействованы в разработке 

нового товара, оценке перспектив направлений деятельности. Проблемы, которые чаще встречаются и 

являются наиболее глобальными, - стратегические, отсутствие представления о задачах отдела маркетинга, то 

есть отсутствие  участия маркетинга в будущем успехе компании. 

Причины неэффективного  маркетинга часто кроются в структурных проблемах, а именно в таких как: 

o Разобщенность маркетинга и подразделений фирмы. Для эффективности рыночной деятельности 

необходимо, чтобы такие ключевые подразделения компании как финансы, сбыт и маркетинг действовали по 

единой стратегии; 

o Не соответствие структуры и стратегии. Структура отдела маркетинга должна соответствовать 

стратегии компании. Хороший план маркетинга содержит пункт и про структурные изменения. 

Серьезной проблемой является и внутреннее взаимодействие (коммуникационная проблема), а именно: 

o Отсутствие управляемых информационных потоков. Нормальное функционирование службы 

маркетинга требует хорошо налаженных информационных потоковых процессов, прежде всего, внутри 

компании; 

o Внутренние коммуникации и внутреннее позиционирование. Невозможно реализовать программу 

маркетинга без поддержки всего коллектива компании в целом; 

o Коммуникации с руководством. Разработав программу маркетинга, необходимо ее утвердить у 

руководства. [1] 

Движение в направлении развития эффективного маркетинга, который должен осуществляться 

профессионально подготовленными менеджерами, способными координировать деятельность предприятия, 

ориентируют ее на удовлетворение потребительских нужд на предприятиях не только малого,  но и среднего и 

крупного размера,  связано с подготовкой таких менеджеров. Решение этой задачи предполагает развитие 

системы высшего образования в области менеджмента и маркетинга, способного воспитать украинских 

менеджеров в соответствии со стандартами развитых стран Западной Европы,  одновременно обладающих 

знаниями и навыками работы в специфических условиях трансформационной экономики. 
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Визначено, що специфіка маркетингу відносин як концептуальної основи управління підприємствами 

готельно-ресторанного бізнесу та туризму полягає у:  

 встановленні тісних відносин з найбільш вагомими цільовими групами;  

 забезпеченні високого ступеня задоволеності споживачів та їх лояльності;  

 підвищенні рентабельності взаємодії з партнерами та споживачами;  

 зміні підходів до ринкової сегментації;  

 індивідуальному підході до послуги;  

 скороченні часових проміжків проведення досліджень ринків та споживачів.  

Доведено необхідність інтеграції в управлінні підприємствами готельно-ресторанного бізнесу та туризму 

комплексу традиційного маркетингового інструментарію, маркетингу відносин та внутрішнього маркетингу. 

Останній запропоновано розглядати як використання маркетингового підходу до виховання мотивованого, 

клієнторієнтованого персоналу шляхом побудови ефективної системи внутрішньоорганізаційних відносин 

«виробник - споживач», подолання організаційного опору до змін і міжфункціональної координації та 

інтеграції персоналу з метою найбільш повного задоволення споживача.  

Маркетинг готельного продукту як ринкова концепція управління спрямована на задоволення потреб 

туриста в подорожах і відпочинку. Мета системи готельного маркетингу виражається чотирма альтернативними 

варіантами :  

 підвищення рівня споживання готельного продукту;  

 досягнення максимальної споживчої задоволеності;  

 надання максимально різноманітних асортиментів готельного продукту;  

 максимальне підвищення якості відпочинку та рекреації.  

На більш низькому рівні узагальнення можна говорити про чіткіші й конкретні кількісні та якісні 

маркетингові цілі готельної індустрії.  

Практичний маркетинг готельного продукту спрямований на виконання наступних завдань готельної 

індустрії:  

 обґрунтування необхідності надання готельних послуг шляхом виявлення існуючого або потенційного 

попиту на них;  

 організацію дослідницьких робіт з розробки проектних турів або інших послуг, що відповідають 

потребам клієнтів;  

 координацію й планування організаційної маркетингової стратегії просування й продажу готельного 

продукту та фінансової діяльності готелів;  

 удосконалювання методів маркетингової стратегії продажу готельного продукту і просування на ринку;  

 регулювання й напрямок всієї діяльності готелів для досягнення генеральних цілей бізнесу.  

Розглядаючи маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму як основну ринкову 

концепцію управління в готельному бізнесі, слід зазначити, що індустрія готельного бізнесу за своїми 

основними характеристиками не має принципових відмінностей від інших галузей, тому всі істотні положення 

сучасного маркетингу можуть бути повністю застосовані в готельному маркетингові.  

Проте, в готельному бізнесі є своя специфіка, що відрізняє його від інших форм виробництва й торгівлі. 

Тут є реалізація готельного продукту (частка послуг становить 60%, товарів - 40%), а також особливий характер 

споживання готельного продукту в місці його створення.  

Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму є складною багатокомпонентною 

системою, головне завдання якої - забезпечення туриста послугами, надання ночівлі, харчування та інших 

додаткових готельних продуктів, які пропонує готель.  

Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму - це заключне поняття циклу індустрії 

готельного бізнесу; це робота з ринком для здійснення обмінів, мета яких задоволення рекреаційних потреб і 

запитів людей.  

http://rusnauka.com/14_NPRT_2011/Economics/6_86769.doc.htm
http://marketing-research.in.ua/47/
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Процес обміну включає роботу з пошуку покупців; визначення їхніх потреб; планування відповідних 

продуктів готельного бізнесу та їхній продаж; перевезення туристів до місця споживання; ціноутворення; 

організації сервісу; рекламування.  

До невід’ємних складових частин маркетингу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму як 

засобу підвищення ефективності функціонування підприємницьких структур галузі належать:  

 передбачення й прогнозування попиту, що стає можливим тільки завдяки постійному вивченню 

туристів з погляду їхніх потреб;  

 управління попитом здійснюється шляхом стимулювання споживачів до придбання готельного 

продукту, що надається підприємством готельного бізнесу;  

 задоволення попиту як з погляду функціональних характеристик готельного продукту, так і 

забезпеченням безпеки, після продажного обслуговування та ін.  

Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму включає розробку, просування й реалізацію 

готельного продукту, орієнтованого на виявлення й задоволення специфічних потреб клієнтів. Головне 

завдання маркетингу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму - допомога клієнту в оцінюванні 

підприємства та його продукту.  

Маркетингова діяльність у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму має свою специфіку, що 

відрізняє її від інших форм виробництва й торгівлі іншими продуктами. Це реалізація послуг, а також 

особливий характер споживання їх у місці виробництва; крім того, в певній ситуації цей продукт є кінцевою 

послугою або товар, що задовольняє ті або інші потреби туристів і ними оплачується. Продукту готельного 

бізнесу разом із загальними характеристиками послуг властиві свої відмінні особливості:  

 попит на продукти готельного бізнесу надзвичайно еластичний у відношенні до рівня прибутку і цін, 

але багато в чому залежить також від політичних і соціальних умов;  

 у зв'язку із сезонними коливаннями попиту є феномен насичення; внаслідок чого можуть бути виділені 

достатньо чітко виражені зони готельного бізнесу;  

 пропозиція продуктів готельного бізнесу відрізняється негнучким виробництвом; вони можуть 

споживатися тільки безпосередньо в місці їхнього виробництва; готель, аеропорт, база відпочинку не можуть 

бути перенесені наприкінці сезону в інший регіон; вони не можуть повністю пристосуватися в часі та просторі 

до змін попиту;  

 продукт готельного бізнесу створюється зусиллями багатьох підприємств, кожне з яких має власні 

методи роботи, специфічні потреби й різні комерційні цілі;  

 не може бути досягнуто високої якості продукту готельного бізнесу за наявності навіть незначних 

недоліків, оскільки саме обслуговування туристів складається з цих самих дрібниць.  

Проблемою готельного продукту та його структур займалися вчені ряду країн. Деякі автори 

запропонували власні підходи до класифікації складових елементів готельного продукту, виділяючи шість груп 

елементів:  

1) транспортні засоби, що використовується для пересування до місця призначення;  

2) транспортні засоби, що використовується на місці;  

3) форма надання житла;  

4) тривалість відпочинку;  

5) маршрут подорожі;  

6) показники мобільності.  

Елементи готельного продукту поділяться на первинні (базисні), вторинні й третинні (додаткові).  

Первинні - основні: транспорт, форма доставки, проживання, харчування, лікування, дозвілля, способи 

придбання готельного продукту та ін.  

Вторинні: матеріально-технічна база, устаткування й оснащення місць відпочинку та подорожі.  

Третинні (додаткові): театри, магазини, музеї, екскурсійне обслуговування, місця для ігор та розваг 

тощо.  

Варіанти класифікацій розробляються з погляду рекреаційних факторів або виходячи з мотивів 

відпочинку.  

Дотримуючись такого підходу, дослідники виділяють класифікацію, в основі якої лежить визначення 

рекреаційних ресурсів як всіх природних елементів і особливостей людської діяльності або вироблених 

продуктів, які можуть спонукати зробити подорож, не пов'язану з комерційними або іншими специфічними 

цілями:  

 сукупність різних водних ресурсів: море, озера, річки, термінальних джерел, гейзерів, льодовиків, 

області снігів;  

 фактори, пов'язані з елементами наземної географічної морфології;  

 різноманітні елементи, пов'язані з внутрішньою природою людини: інтерес до нового; елементи, 

пов’язані з розвитком людського фактора;  

 елементи, пов'язані з людською діяльністю в усіх індустріях.  

Узагальнюючи вище викладене, слід зазначити, що, аналізуючи готельний продукт за основними 

складовими, необхідно врахувати, що всі вони повинні забезпечити готельному продукту споживчу цінність, а 

це повністю залежить від ступеня задоволення рекреаційних потреб.  
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 

 

На рівні суб’єктів туризму людський капітал є сукупністю кваліфікацій, фізичних і професійних 

здатностей. професійних здатностей працівників. Тому теорія людського капіталу зводиться до того, що в 

центрі концепції інвестиційної політики є людина, яка розглядається як найбільша цінність та ґрунтується на 

визнанні економічної доцільності капіталовкладень, пов'язаних з набором персоналу, підтримкою в 

працездатному стані, безперервним навчанням, спостереженням здібностей, потенційних можливостей, що 

закладені в особистості. Тому можна визначити характерні риси концепції розвитку людського капіталу: 

застосування економічних критеріїв оцінки людського фактора; 

змінювання філософії загального менеджменту та персоналу; 

удосконалення та адаптування кадрової політики до нових умов. 

Така концепція стає головним у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств туристичного 

бізнесу на ринку праці. Слід зазначити, що мінливість характеру соціально-економічного розвитку, виснаження 

природного багатства ставлять нові задачі, наприклад формування нових методів дослідження, включно 

метрологію цих параметрів, аналізування, моделювання та засобів їх інтерпретації. 

Основні напрями кількісної оцінки людського капіталу. У змістовному плані людський капітал, включає 

потенціал здоров'я, знань, здібностей, які реалізуються за умовами: 

- потоковий, накопичувальний потенціал здібностей людини за фазами життєдіяльності; 

- ефективне використання здібностей людини для зростання продуктивності праці; 

- збільшення доходів, що є мотивацією працівника щодо вкладення в людський капітал та кумулятивного 

його накопичувати. 

Існує єдність матеріального та людського капіталу, що полягає в обидві капіталу є невід'ємними 

чинниками соціально-економічного розвитку. Проте спостерігається, що переважним є людський капітал.  

Незалежно від джерел інвестування (держава, підприємство, сім'я чи людина особисто) в людської 

капітал нарощення і використання людського капіталу визначальною мірою контролюється самою людиною. 

Тому такий елемент людського капіталу як мотивація, є важливим і необхідним. Вкладення в людський капітал 

забезпечують значний за обсягом, тривалий за часом і агрегований за характером економічний та соціальний 

ефект. Він відмінний від фізичного за ступенем ліквідності, оскільки людина і її людський капітал нероздільні, 

отже права власності на людський капітал нікому не можуть бути передані. 

Методи кількісної оцінки людського капіталу. Людський капітал як складна економічна категорія має 

якісні та кількісні характеристики. Сучасною теорією людського капіталу оцінюється не тільки обсяг вкладень 

в людський капітал, а й обсяг акумульованого особистістю людського капіталу і встановлюють вартість 

загального обсягу людського капіталу. 

Кількісними характеристиками є: чисельність населення, активна частина населення, студентів, учнів, 

тощо. Сучасні уяви про невідчутні фактори створення нової вартості втілюються в поняття «інтелектуальний 

капітал», в структурі якого провідне місце посідає його складова «людський капітал», у зв’язку з цим, оцінка 

людського капіталу, є пріоритетним завданням підприємств. Проте, у сучасній практиці оцінки підприємств 

людський капітал не враховується у вартості підприємства.  

Оцінки складових людського капіталу здійснюється на різних економічних рівнях:  

-мікрорівень - людський капітал на індивідуальному рівні і людський капітал підприємств і фірм;  

-мезорівень - людський капітал великих корпорацій і регіонів; 
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-макрорівень - сукупний людський капітал в масштабах національної економіки (суспільства);  

-мегарівень - об'єднаний людський капітал в глобальному, світовому масштабі. 

При всьому різноманітті методів оцінки людського капіталу виділяють кілька базових підходів, які 

основані на: інвестиції в розвиток людського капіталу; капіталізації віддачі; натуральних індикаторах, а саме на 

навичках, компетенції та грамотності населення. 

Засоби оцінки розвитку людського капіталу. Для оцінки якості та розвитку людського капіталу 

вимірюється рівень життя, грамотності, освіченості і довголіття населення, стан медичного обслуговування і 

виробництва ВВП на душу населення. Ці показники враховуються при розрахунку Індексу розвитку людського 

капіталу (ІРЛК). У 1990 році Проект розвитку Організації Об’єднаних Націй опублікував першу доповідь з 

оцінкою економічного і соціального прогресу країн світу, в якому сформульовано поняття, деяки положення 

метрології та параметри людського розвитку: «Розвиток людини є процесом розширення спектра вибору. 

Найбільш важливі елементи вибору - жити довгим і здоровим життям, отримати освіту і мати гідний рівень 

життя. Додаткові елементи вибору включають в себе політичну свободу, гарантовані права людини і 

самоповагу». Дана система поглядів орієнтована на підвищення якості життя людини, розширення і 

вдосконалення його можливостей у всіх областях. 

Інвестиції є джерелом й рушійною силою відтворення людського капіталу. Вони є основою його 

створення й розвитку через освіту, охорону здоров’я, підвищення кваліфікації, економічної мотивації, 

географічної мобільності тощо. 

Інвестиції в освіту по змістовному ознакою зазвичай поділяють на формальні і неформальні. Формальні 

інвестиції спрямовані на отримання середньої, спеціальної, вищої та післядипломної освіти, професійна 

підготовка на виробництві, різні курси, навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі та ін. Неформальні - 

це самоосвіта індивіда. При підвищенні рівня освіти ефективність праці працівника підвищується або за 

допомогою збільшення продуктивності праці, підвищують цінність людського капіталу. 

Аналізування розвитку людського капіталу. У світовій практиці для оцінки розвитку людського капіталу 

використовують різноманітні показники, найбільш значущим з яких на макрорівні є індекс розвитку людського 

потенціалу. Інтегральний показник для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, письменності, 

освіченості і довголіття як основних характеристик людського потенціалу досліджуваних країн є стандартним 

інструментом при загальному порівнянні рівня життя різних країн (табл.1). 

Таблиця 1  

Індекс розвитку людського потенціалу 2014 рік 

Місце у світі за 

рівнем ІРЛП 

Країна Кількісні 

значення ІРЛП 

Складові ІРЛП 

Довголіття 

(років) 
Знання (%) 

ВВП на особу 

населення, (тис. дол. 

США) 

1 Норвегія 0,944 81,6 0,91 499817 

5 США 0,914 79,1 0,89 17419 

17 Японія 0,89 83,5 0,81 4601,461 

83 Україна 0,734 71 0,8 131,805 

114 Молдова 0,663 71,6 0,7 7,962 

 

Джерело: Власна розробка авторів за даними [Сибірянська Ю. В. Принцип рівності платника та його 

реалізація через оподаткування громадян податком на доходи фізичних осіб / Ю. В. Сибірянська//[Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4501]. 

За даними ранжування Human Development Report у 2015 році найкращою країною для життя визнана 

Норвегія – 0.944, до п'ятірки лідерів увійшли Австралія 0,935, Швейцарія 0,930, Данія - 0,923 Нідерланди – 

0,922. За рекомендаціями названого інституту в якості нормативів ІРЛП застосовують максимальну тривалість 

життя (85 років) і мінімальну (25років) і при розрахунку розвитку людського потенціалу. 

Зміни в циклічності ІРЛП підтверджують нестабільність соціально-економічного розвитку країн. 

Досягнення України за останні два роки зросло на 2 позиції у світовому рейтингу. Комісією ООН визначено, 

що, Україна зайнявши 81 демонструє непоганий індекс людського розвитку. Це, насамперед, пояснюється тим, 

що освітні показники є відносно високими, причому за індексом освіти населення Україна в рейтингу країн із 

середнім рівнем Індексу займає одно з перших місць і на одному рівні з країнами з високим рівнем цього 

показника. На тривалість життя окрім економічних факторів впливає також достатньо низький стан охорони 

здоров'я. тому є тенденція щодо зменшення такого індексу. 

На підставі аналізування можна скласти висновок про те, що основними факторами соціально-

економічного розвитку країни слід признати такі: кількість та склад населення; якісні характеристики здоров’я 

населення; валовий внутрішній продукт та його склад; національний доход; валова додана вартість; вартість та 

склад основних засобів;. індекс цін виробників промислової, сільськогосподарської продукції та індекс 

споживчих цін; інвестиції та їх структура; експорт та імпорт товарів і послуг; якість освіти та ін. 
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На теперішній час найбільш значущими розробками є інтегрування екологічних, економічних й 

соціальних національних рахунків, включно сателітних, що запропонована статистичним відділом ООН, 

індикатори сталого розвитку, яка створена Комісією ООН зі сталого розвитку. Для окремих регіонів України 

індикатори соціально-економічного розвитку розроблялися фахівцями Ради по вивченню продуктивних сил 

України (тепер ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку) НАН України при 

формуванні Стратегій соціально-економічного розвитку. 

1. Висновки 

На останніх етапах розвитку суспільства продовжує посилюватися роль людського капіталу. Тому, 

підвищується зацікавленість щодо досліджування проблем формування метрології задля аналізування та 

моделювання, встановлення пріоритетності інвестицій в людської капітал та його впливу на темпи 

збалансованого розвитку економіки країни.  

Задля підвищення якості моделювання ефективності використання людського капіталу й забезпечення 

збалансованого розвитку підсистем суспільства слід уточнити основні поняття та удосконалити інтегральний 

показник розвитку людського потенціалу.  

З метою підвищення вірогідності моделювання мінливості параметрів людського капіталу й 

ефективності його використання доцільним є добичі інформації із застосуванням методів вибіркового 

спостереження, що скорочує термін та витрати на їх залучення. 
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СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

Організаційна поведінка – це наука про те, як люди поводяться в організації і яким чином їх поведінка 

впливає на її роботу (продуктивність, дисципліну, плинність кадрів). 

Організаційна поведінка - це систематичне вивчення поведінки людей всередині організацій, а також 

відносин всередині організації.  

Організаційне поведінку можна формально визначити як розуміння, передбачення і управління 

людською поведінкою в рамках організацій [3,с.75]. 

Організаційна поведінка проявляється у таких формах, аспектах і явищах:  

- установки, цінності, переваги, схильності індивідів;  

- поведінка індивідів стосовно фізичних об’єктів у випадку неочікуваних інформаційних та соціальних 

контактів; 

 - поведінка груп, команд та інших угруповань, що характеризується безпосереднім спілкуванням; 

 - поведінка організаційних одиниць, таких як відділи, відділення, фірми або великі концерни; 

 - поведінка взаємопов’язаної групи організацій; - поведінка внутрішнього та зовнішнього середовища 

компанії, наприклад, еволюція технології, ринків, конкуренції, державного регулювання.[7,с.175] 

На рівні індивідуальних працівників організаційна поведінка - це вивчення і пояснення трудових 

установок, мотивації і задоволеності працею, розпізнавання або сприйняття ролей на робочому місці і поза ним. 

Частково особистість привносить властивості з собою, коли входить в організацію, але вони також і 

розвиваються в міру набуття досвіду під впливом або за сприяння організації. 

 Індивідуальні особливості взаємодіють з обстановкою, в якій виявляється особистість, вона починає 

соціалізуватися і намагається адаптувати ситуацію, щоб вона більшою мірою відповідала особистісним смакам 

і вимогам. Узгодження індивідуального і трудового контексту є основним завданням управління людськими 

ресурсами або персоналом 

 Наступний аналітичний рівень - це контактні групи (де люди спілкуються «обличчям до обличчя»). У 

групах і командах члени організації зустрічаються, взаємодіють, сперечаються, знаходять друзів або 

прихильності. Їх особисті і набуті якості, які не є просто індивідуальними особливостями, змінюються. 

Особистості роблять вплив на життя групи або команди, але й самі змінюються під впливом змін і еволюції 

контактних груп. Групи і команди є центральними елементами координації та контролю організаційних 

процесів. Вони важливі як у формальних, так і в неформальних організаційних структурах. Керівництво може, 

як заохочувати, так і перешкоджати формуванню груп і команд в залежності від обстановки, сприйняття і 

політики. (1, с. 89).  

Отже, організаційна поведінка - це систематичне вивчення поведінки людей всередині організацій, а 

також відносин всередині організації. Поведінка людей в організації не випадково. Кожна людина унікальна, 

але відносини і поведінку співробітників в організації можна пояснити і навіть передбачити, якщо аналізувати 

його на трьох рівнях: індивідуальному, груповому й організаційному.  

Термін виник на початку 60-х рр.. XX ст., Коли об'єдналися кілька напрямків наукових дисциплін, що 

займаються поясненням процесів, які відбуваються в організації, між організаціями, а також між внутрішнім і 

зовнішнім середовищем. .[5,с.185] 
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Основне завдання системи організаційної поведінки полягає в ідентифікації важливіших людських і 

організаційних факторів, що впливають на досягнення організацією встановлених цілей, і створенні умов 

для ефективного управління ними. Деякі фактори, що виявляються, знаходяться поза контролю 

менеджменту, іншими необхідно навчитися управляти. Кінцеві результати, як правило, вимірюються у 

відповідності з трьома основними критеріями: показниками діяльності організації (наприклад, кількість і 

якість товарів і послуг, якість обслуговування клієнтів), ступенем задоволеності робітників (низькі 

показники рівня плинності кадрів) та індивідуального зростання і розвитку (отримання нових знань і 

підвищення кваліфікації). 

Фундамент системи організаційної поведінки організації складають основні переконання і наміри 

індивідів, що об’єднують свої зусилля для її створення а також менеджерів, які у даний час керують її 

діяльністю.[2,с.45] 

Філософія (теоретична модель) організаційної поведінки менеджменту організації включає до себе 

комплекс припущень та переконань її керівників та управлінців відносно реального стану справ організації 

та завдань її діяльності і можливої ідеальної системи. 

До основних теоретичних моделей організаційної поведінки належать: авторитарна, опікунська, 

підтримуюча і колегіальна. 

Філософія організаційної поведінки менеджера базується на двох джерелах – фактичних та ціннісних 

передумовах. 

Фактичні передумови являють собою описовий погляд людини на життя та базуються як на 

дослідженнях поведінкових наук, так і на особистому досвіді людини. 

Ціннісні передумови являють погляд людини на бажаність певних цілей і видів діяльності. 

Менеджери несуть основну відповідальність за уведення в систему організаційної поведінки ще 

трьох основних її елементів – бачень, завдання і цілей. .[4,с.125] 

Організаційна поведінка має розуміти та пояснювати причини вчинків людей, що працюють в 

організації; прогнозувати ті чи інші поведінкові моделі у різних ситуаціях, контролювати поведінку 

працівників та симулювати ті мотиви, що сприяють підвищенню продуктивності та результативності 

роботи. 

Організаційна поведінка розглядається як управлінських феномен, в якому предметом діяльності 

керівників є праця виконавців, а діяльність керівників оцінюється за кінцевими показниками роботи усього 

персоналу. .[8,с.173] 

Ефективна система організаційної поведінки дозволяє досягти високого рівня мотивації робітників, 

що у комбінації з кваліфікацією персоналу та його здібностями дозволяє наблизитися до встановлених 

перед організацією цілей, а також до індивідуальної задоволеності працею. Створюються двоспрямовані 

відносини, що підтримують обидві сторони. Підтримуючі системи організаційної поведінки 

характеризуються скоріше управлінням за допомогою робітників, ніж владою над ними, що має велике 

значення у контексті сучасної системи людських цінностей. І навпаки, у випадку, якщо організації не 

вдалося досягнути встановлених цілей, менеджерам необхідно використовувати цю інформацію для аналізу 

і, можливо, зміни системи організаційної поведінки. [6,с.109] 
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах формування кадрового потенціалу як вирішальної передумови соціально-економічної 

стабілізації та його ефективне використання стає основою продуктивності національної економіки. Серед 

важливих причин, що обумовили ускладнення відтворювальних чинників стану сучасного кадрового 
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потенціалу підприємств України і негативно вплинули на структуру зайнятості та якість робочої сили, слід 

відзначити недоліки структурної перебудови економіки країни. Важливою особливістю сучасних економічних 

процесів є те, що підприємства майже втратили контроль за станом розвитку свого кадрового потенціалу та 

процесами його формування й використання. Так, падіння обсягів виробництва, криза не платежів, затримки у 

виплаті заробітної плати та її низький рівень обумовлюють погіршення професійно - кваліфікаційного рівня 

працівників, їхнього морального, мотиваційного й творчого потенціалів, що, в свою чергу, заважає проведенню 

реструктуризації виробництва, впровадженню новітніх технологій та виробництву конкурентоспроможної 

продукції. 

Розвиток кадрового потенціалу підприємств в Україні за умов її поступової інтеграції до світового 

співтовариства та загальна подальша тенденція до зближення соціально-економічних систем різних країн не 

лише дають змогу поліпшити конкурентоспроможні позиції на вітчизняному і світовому ринках товарів та 

послуг, а є невід'ємною умовою його існування  та реалізації кожним громадянином держави своїх прав на 

працю та гідне життя. 

Для того, щоб отримати максимальний прибуток і покращити роботу підприємства, потрібно визначити 

як максимально використовуються фінансові та трудові ресурси підприємства. 

Кадровий потенціал – це трудові можливості підприємства, здатність персоналу до генерування ідей, 

створення нової продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики і 

мотиваційний потенціал[2, с. 56]. 

Розвиток кадрового потенціалу виступає важливим стратегічним напрямком розвитку кожного 

підприємства та засобом досягнення стійких конкурентних переваг в умовах жорсткої конкурентної 

боротьби.  Для того, щоб діяльність окремого підприємства була успішною та прибутковою, щоб підприємство 

мало стійку позицію на ринку серед конкурентів, потрібно постійно розвиватись та вдосконалюватись, 

безперервно планувати  та підтримувати високий кадровий потенціал розвитку, також слід звертати увагу на те, 

щоб розвиток кадрового потенціалу підприємств-конкурентів не був вищій та швидший за ваш. Саме тому слід 

звернути увагу на такий напрямок управління кадрами, як розвиток кадрового потенціалу та вирішили 

дослідити досвід закордонних підприємств у цій сфері. 

Сучасні українські підприємства у своїй більшості мають проблеми  в сфері управління кадровим 

потенціалом, а саме:  

 відсутність інноваційної спрямованості кадрової політики та використання вдалого досвіду 

закордонних підприємств;  

 відсутність балансу на вітчизняному ринку праці;    

 не завжди відділи кадрів враховують особистісні характеристики кожного окремого робітника та 

мають чітку систему розвитку та вдосконалення кадрового потенціалу працівників;  

 відсутність чіткої системи соціальних гарантій. 

В Україні лише 18% готелів відповідають вимогам міжнародних стандартів якості за рівнем комфорту 

бізнес-класу. Аналіз кадрового потенціалу готельних підприємств України свідчить, що лише 10 - 15 % 

персоналу має вищу або середню спеціальну туристичну освіту. Значна частка персоналу має короткотермінову 

освітню підготовку на платних семінарах чи курсах. 

Дослідження, проведені у ряді країн, показали, що в готельних комплексах, що мало приділяють уваги 

якості, до 60% часу може йти на виправлення неякісного обслуговування. 

Розвиток кадрового потенціалу є невід’ємною частиною кадрової політики кожного сучасного 

підприємства, незалежно від  виду та особливостей його діяльності. В теорії управління персоналом під 

кадровою політикою прийнято розуміти нормативно встановлену сукупність цілей, задач, принципів, методів, 

технологій, засобів та ресурсів з відбору, навчання, використання, розвитку професійних знань, вмінь, навичок, 

можливостей спеціалістів, керівників, інших учасників професійно-трудових відносин. 

Дотримання принципу формування унікального кадрового потенціалу підприємства підвищує 

конкурентоспроможність підприємства. При цьому цінність інтелектуального й інформаційного потенціал 

кадрового складу підприємства зростає по експоненті залежно від масштабу інвестицій і набуття персоналом 

практичного досвіду. Високий інтелектуальний рівень підприємства в будь-якій сфері приваблює талановитих 

людей, що надає можливість для створення унікального поєднання професійних здібностей, що власне й 

створює ядро кадрового потенціалу підприємства з високою конкурентоздатністю. 

Загалом принципи розвитку кадрового потенціалу, які враховують стратегічні аспекти управління 

підприємства, у поєднанні з механізмами формування кадрового потенціалу дають можливість розробити 

модель формування та використання кадрового потенціалу на підприємстві [3, с. 47]. 

Класифікація формування кадрового потенціалу на підприємстві: 

 визначення потреби в персоналі; 

 залучення персоналу і його відбір; 

 складання посадових інструкція працівника; 

 підготовка, перепідготовка,  підвищення кваліфікації співробітників підприємства; 

 мотивація персоналу. 

Визначення потреби у персоналі передбачає установлення вихідних даних для розрахунку та 

безпосередній розрахунок необхідної чисельності працівників на певний період часу, робочих місць, обсягу 

витрат. 



56 

Важливими резервами підвищення ефективності формування і використання кадрового потенціалу 

підприємства є зростання продуктивності праці та підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб 

підприємства, поліпшення системи перепідготовки кадрів, а також поліпшення умов праці. Відповідно до 

виявлених резервів формуються напрями розвитку кадрового потенціалу підприємства у складі відповідної 

стратегії. 
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КАДРОВА ПОЛIТИКА ПIДПРИЄМCТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОCКОНАЛЕННЯ 

 

Iнвеcтування в людські ресурси в умовах становлення ринкової економiки cтає довгоcтроковим 

фактором конкурентоcпроможноcтi, виживання i розвитку пiдприємcтв. Найважливiша cкладова чаcтина 

cтратегiчно орiєнтованої полiтики органiзацiї - її кадрова полiтика, що визначає фiлоcофiю i принципи, 

реалiзованi керiвництвом по вiдношеню людcьких реcурciв. Питання кадрової полiтики розглядалиcя в роботах 

А. Кiбанова, А. Єгошина, А. Колота, В. Cавченка, В.М.Петюх, В.В. Травина, Ф.I. Хмiля та iнших фахiвцiв у 

cферi управлiння перcоналом. Не зважаючи на зазначенi доcлiдження, деякi теоретико- методологiчнi аcпекти 

кадрової полiтики потребують подальшого поглибленого доcлiдження.  

Кадрова полiтика − це cукупнicть принципiв, методiв, форм органiзацiйного механiзму з формування, 

вiдтворення, розвитку та викориcтання перcоналу, cтворення оптимальних умов працi, її мотивацiї та 

cтимулювання. Кадрову полiтику можна розглядати як у загальному, так i бiльш конкретному сенсі. У 

широкому розумiннi − це cиcтема уcвiдомлених i певним чином cформованих правил i норм, що приводять 

людcький реcурc у вiдповiднicть з довгоcтроковою cтратегiєю пiдприємcтва.  

Призначення кадрової політики − своєчасно формулювати цілі відповідно до стратегії розвитку 

організації, порушувати проблеми і ставити завдання, знаходити способи досягнення цілей. Для досягнення 

поставлених цілей особливо важливо забезпечити необхідну організацію виробничої поведінки кожного з її 

співробітників. Як і стратегія розвитку організації в цілому, кадрова політика розробляється з урахуванням 

внутрішніх ресурсів і традицій організації і можливостей, що надаються зовнішнім середовищем. Кадрова 

політика є частиною політики організації і повинна повністю відповідати концепції її розвитку. 

Cучаcний пiдхiд до кадрової полiтики − cтворення cиcтеми управлiння кадрами, що базуєтьcя в 

оcновному не на адмiнicтративних методах, а на економiчних cтимулах i cоцiальних гарантiях, орiєнтованих на 

зближення iнтереciв працiвника з iнтереcами органiзацiї в доcягненнi виcокої продуктивноcтi працi, пiдвищеннi 

ефективноcтi виробництва, одержаннi органiзацiєю найкращих економiчних результатiв. Кадрова політика 

визначається формами і методами роботи з персоналом в організаціях- конкурентах. Вивчення здійснюється з 

метою розробки власної стратегії поведінки спрямованої на зміну кадрової політики, підвищення ефективності 

розвитку персоналу.  

Оcновними завданнями кадрової полiтики є:  

- cвоєчаcне забезпечення органiзацiї перcоналом певної якоcтi i кiлькоcтi вiдповiдно до cтратегiї 

розвитку органiзацiї;  

- cтворення умов реалiзацiї, передбачених трудовим законодавcтвом прав та обов'язкiв громадян; 

формування i пiдтримка ефективної роботи пiдприємcтва;  

- кадрове планування, тобто визначення поточної або перcпективної потреби пiдприємcтва в перcоналi 

вiдповiдних профеciйно-квалiфiкацiйних категорiй;  

- розробка заходiв щодо залучення та вiдбору перcоналу; запобiгання плинноcтi кадрiв i аналiз причин 

цього явища;  

- cтворення поcтiйно cиcтеми профеciйної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв;  

- здiйcнення cиcтематичної атеcтацiї перcоналу та забезпечення проcування у cлужбовiй дiяльноcтi;  

- cтворення резерву для замiщення поcад бiльш виcокого рiвня внеcення в кiлькicний та якicний cклад 

робочої cили оперативних змiн, яких вимагає упровадження новiтнiх технологiчних процеciв тощо.  

Виявлено, що головною метою кадрової політики є забезпечення цих функціональних підсистем 

управління і виробничої системи підприємства необхідною кількістю працівників з певними якостями. На мій 

погляд, кадрова політика – це система заходів, спрямованих на формування інституційних структур відповідно 

до цілей, завдань та інтересів, для формування засад ефективного процесу використання кадрового потенціалу 

http://www.economy.nayka.com.ua/
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на певній фазі життєвого циклу підприємства. Різні соціально-економічні чинники розвитку, зміна зовнішніх і 

внутрішніх умов діяльності підприємства визначають і різні підходи до формування кадрової політики.  

Для запровадження ефективної кадрової полiтики 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.  

Однією з причин недостатнього приділення уваги розвитку персоналу є те, що підготовка кадрів у межах 

підприємства потребує власних засобів, яких не вистачає у підприємства. Ще однією причиною недостатнього 

розвитку підготовки кадрів на підприємстві є небажання управлінців витрачати кошти на навчання персоналу, 

через можливу зміну роботи останніми, власне побоювання втратити витрачені кошти. 

Найбільш гострі проблеми кадрової політики, згідно з проведеним опитуванням, наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Перелік гострих проблем кадрової політики Кількість відвовідей, % 

1. Недосконалість системи розвитку персоналу (недостатність кваліфікації 

кадрів, навчання, суб’єктивне кар’єрне зростання тощо) 

25 

2. Недосконалість системи матеріального і морального стимулювання праці 15 

3. Відсутність кадрового резерву 14 

4. Недосконалість системи підбору і наймання персоналу, відсутність певних 

критеріїв при відборі 

11 

5. Дефіцит кваліфікованих кадрів 8 

6. Необізнаність персоналу щодо кадрової політики підприємства 8 

7. Відсутність певних вимог до керівників, кандидатів на керівні посади, 

невизначеність складу компетентностей 

7 

8. Незадовільний стан взаємовідносин між керівниками і працівниками 7 

9. Недосконалість системи атестації (відсутність об’єктивних критеріїв 

оцінювання, суб’єктивна атестація) 

5 

 

Сформульоване визначення кадрової політики дозволяє побудувати модель комплексного 

методологічного дослідження трансформації кадрової політики, основними принципами якої є: 

підпорядкованість кадрової політики положенням і завданням стратегічного розвитку підприємства; баланс 

економічних і соціальних аспектів трансформування кадрової політики; забезпеченість співробітників 

соціальними гарантіями максимально можливого рівня з урахуванням завдань розвитку підприємства; 

узгодженість кадрової політики з регіональним ринком праці щодо кваліфікації персоналу, рівня оплати праці 

працівників різних категорій, умовами праці, темпам розвитку підприємства і наявності трудових ресурсів; 

постійно оновлюється, змагаючи на виниклі проблеми і ситуаці методичний інструментарій; узгодженість 

рішень адміністрації з питань кадрової політики з трудовим колективом за умови дотримання чинного 

законодавства.  

Для якісного формування змісту стратегії розвитку персоналу пропоную комплекс рекомендацій щодо:  

- мети та завдань стратегії розвитку персоналу, 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, 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 підприємстві є менш значимими і 

відповідальними;  

- організації праці та забезпечення ефективного використання персоналу, 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 підприємства, які включають матеріальні та нематеріальні 

стимули до праці і найважливіші стратегічні напрями роботи з мотивації;  

- розвитку людського капіталу підприємства, який забезпечує підвищення конкурентоспроможності 

підприємства, його здатності до інновацій;  

- стратегічних підходів до організації руху кадрів на підприємстві як умови ефективного розміщення, 

використання та утримання працівників, забезпечення їх професійного зростання, що можливо лише за умови 

поєднання оперативного та стратегічного управління;  

- розвитку соціально-трудових відносин між найманими робітниками і роботодавцями стосовно умов 

наймання, функціонування і розвитку трудового потенціалу підприємства;  

- соціального розвитку та соціального захисту, які охоплюють такі сфери, як житло, медичне 

обслуговування, пенсійне страхування, соціально-побутові послуги, професійну підготовку, та сприяють 

забезпеченню необхідних умов для підвищення якості життя і посилюють мотивацію працівників. 

 Зазначені рекомендації стосуються основних напрямів з розробки ефективної стратегії формування 

кадрової політики в сучасних умовах. 
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 Кадрова політика повинна збільшувати можливості підприємства, реагувати на вимоги технології і 

ринку, що змінюються, в найближчому майбутньому. Властивості кадрової політики – зв’язок із стратегією; 

орієнтація на довготривале планування; значущість ролі кадрів; коло взаємопов’язаних функцій і процедур по 

роботі з кадрами. Кадрова політика має на меті створити згуртовану, відповідальну і високопродуктивну 

робочу силу.  

В сучасних умовах управління підприємством необхідно проводити безперервні зміни, пристосовуючи 

всі сторони виробничої діяльності до мінливої ситуації. У зв'язку з цим слід постійно вдосконалювати 

структуру управління, вишукувати ефективні способи управління працею, виділяючи актуальні напрямки 

трансформації кадрової політики, формуючи кадрову політику як основу стратегічного управління; необхідно 

активно використовувати контролінг, який дозволить оптимізувати витрати на персонал та об'єктивно його 

оцінювати, впроваджувати інновації в систему управління персоналом за допомогою використання механізму 

проведення атестації. Реалізація функції контролінгу персоналу ставить за мету підтримку планування кадрів, 

управління ними та інформаційного забезпечення ефективної кадрової політики..  

Таким чином, кадрова полiтика на підприємстві буде ефективною за таких умов: вiдповiдноcтi 

законодавcтву України; вiдповiдноcтi cтратегiї розвитку cуб’єкта гоcподарювання; збаланcуванню iнтереciв 

працiвникiв пiдприємcтва; швидкого приcтоcування до змiн у зовнiшньому i внутрiшньому cередовищi; 

прозороcтi, тобто бути проcтою для cприйняття, безконфлiктною i такою, що cприятиме пiдвищенню iмiджу 

пiдприємcтва. 
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ФАКТОРИ МОТИВУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Мотивація - це процес спонукання людини або групи людей до досягнення цілей організації і включає в 

себе мотиви, інтереси, потреби, захоплення, мотиваційні установки або диспозиції, ідеали. У широкому 

розумінні мотивація іноді визначається як детермінація поведінки взагалі. 

Мотивація є дієвим інструментом управління персоналом підприємства за умов, що політика мотивації є 

науково обґрунтованою з урахуванням дії факторів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування 

підприємства. Виділяють адміністративну, економічну, моральну та матеріальну мотивацію. Адміністративна 

враховує виконання працівником наказів, команд адміністрації, при цьому використовуються заохочувальні 

заходи або санкції за порушення вимог (стягнення, догана, переведення на нижчу посаду, звільнення).  

Основними факторами, що мотивують людей до праці є: 

1. Матеріальне стимулювання: 

– заробітна плата, що включає основну (відрядну, погодинну, окладну) плату та додаткову (премії, 

надбавки за профмайстерність, за важкі умови праці, сумісництво, за роботу в нічний час і т.д.); 

– бонуси – разові виплати з прибутку організації (винагорода, премія, річний, піврічний, новорічний 

бонуси, пов’язані, зі стажем роботи і розміром одержуваної зарплати, за заслуги, вислугу років); 

– участь в акціонерному капіталі – покупка акцій організації і отримання дивідендів, безоплатне 

одержання акцій; 

– участь у прибутках, формування заохочувального фонду; 

– плани додаткових виплат – стимулюють пошук нових ринків збуту, шляхів максимізації збуту. До них 

відносять подарунки від організації, субсидування ділових витрат, покриття особистих витрат, побічно 

пов’язаних з роботою (ділових відряджень тощо). 

– оплата транспортних витрат або обслуговування власним транспортом – виділення коштів на оплату 

транспортних витрат; на придбання транспорту. Надання транспорту: з повним обслуговуванням (з водієм); з 

частковим обслуговуванням особам, пов’язаним з частими роз’їздами, керівного персоналу; 

– стипендіальні програми – виділення коштів на покриття витрат на освіту на стороні; 

– програми навчання – покриття витрат на організацію навчання, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації 

2. Умовно-матеріальне стимулювання: 

– ощадні фонди – організація таких фондів для працівників організації з виплатою відсотка не нижче 

встановленого банком. Пільгові режими накопичення коштів; 
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– організація харчування – виділення коштів на організацію харчування на підприємстві, на виплату 

субсидій на харчування; 

– продаж товарів, що випускаються організацією або одержуваних за бартером; 

– програми медичного обслуговування – організація медичного обслуговування або укладення договорів 

з медичними установами, виділення коштів на ці цілі; 

– програми житлового будівництва – виділення коштів на власне будівництво житла або на пайових 

умовах; 

– програми виховання і навчання дітей – виділення коштів на організацію дошкільного та шкільного (в 

коледжі) виховання дітей, онуків співробітників організації; привілейовані стипендії; 

– гнучкі соціальні виплати – організації встановлюють певну суму на придбання необхідних пільг і 

послуг; 

– страхування життя – за рахунок коштів організації страхування життя працівника та за символічне 

відрахування – членів його сім’ї. Виплати за рахунок коштів, що утримуються з доходів працівника; 

– асоціації отримання кредитів – установка пільгових кредитів на будівництво житла, придбання товарів 

тривалого користування, послуг. 

3. Нематеріальне стимулювання: 

– стимулювання вільним часом – регулювання часу по зайнятості шляхом надання працівникові за 

активну і творчу роботу додаткових вихідних, відпустки, можливості вибору часу відпустки тощо; шляхом 

організації гнучкого графіка роботи; шляхом скорочення тривалості робочого дня за рахунок високої 

продуктивності праці; 

– трудове(організаційне) стимулювання – регулює поведінку працівника на основі зміни почуття його 

задоволеності роботою і припускає наявність творчих елементів у процесі організації; просування по службі в 

межах однієї і тієї ж посади; творчі відрядження; 

– стимулювання, на основі виразу суспільного визнання – вручення грамот, значків, вимпелів, 

розміщення фотографії на Дошці пошани. 

Отже, ефективна система мотивації є основним чинником спонукання працівників до праці, а як наслідок 

– підвищення продуктивності праці. При цьому важливим є те, що її розроблення і функціонування переважно 

залежать від працівників апарату управління, від їхнього професійного досвіду, кваліфікації, ділових рис та 

інших якісних характеристик. Підвищення продуктивності праці призводить до підвищення кількісних та 

якісних показників виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт. Отже, впровадження ефективної 

системи мотивації праці, спрямованої на стимулювання працівників до підвищення продуктивності праці 

повинно стати одним з визначальних напрямів стратегії діяльності підприємства . 
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ОЦІНОЧНІ СПІВБЕСІДИ В РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ 

 

В рамках оцінки персоналу часто використовується оціночна співбесіда. Вона передбачає проведення 

діалогу зі співробітником. За підсумками оцінки співробітнику формуються цілі на наступний звітний період. 

Від якості проведення діалогу залежить те, з яким настроєм і з якими думками співробітник продовжить свою 

роботу. Тому необхідно дотримуватися деяких принципів, щоб діалог був ефективним як для того, хто його 

проводить, так і для того, з ким його проводять. 

Оціночні бесіди (співбесіди) з працюючими співробітниками ще тільки починають входити в арсенал 

HR-а. У зв'язку з цим кожна компанія методом проб й помилок намагається виробити свій унікальний підхід до 

цього нового виду оцінки персоналу. 

Проведення оціночних бесід вирішує відразу декілька важливих завдань: 

- оцінку роботи, запланованої на попередній квартал; 

- в разі невиконання або неякісного виконання роботи виявлення причин (залежних і незалежних від 

співробітника); 

- розробку спільного плану підвищення ефективності роботи; 

- постановку завдань на наступний звітний період; 

- визначення напрямку подальшого розвитку працівника з урахуванням його думки і потреб організації; 



60 

- розробку індивідуального плану навчання (із залученням зовнішніх провайдерів і використанням 

внутрішніх джерел). 

Щоквартальні оціночні бесіди дозволяють встановити зворотний зв'язок зі співробітниками. З їхньою 

допомогою передбачається отримувати інформацію про побажання співробітників, намічати плани 

індивідуального розвитку, що враховують інтереси, перш за все самого працівника, комплексно оцінювати 

темпи його зростання та ін. Оціночна співбесіда з працівниками проводиться також для того, щоб повідомити 

їм результат оцінки ефективності їх роботи . Воно дозволяє керівнику підвести підсумки роботи підлеглого, 

підкріпити бажану поведінку, вказати на недоліки в роботі та розробити спільно з ним план поліпшення роботи. 

Діалог з співробітником є ключовим моментом процедури оцінки персоналу. Побудова діалогу виходить 

з уявлень керівника про процес управління людьми і про способи впливу на їх поведінку. Можна виділити три 

підходи, які при цьому можуть бути використані керівником: 

- змусити - змусити поліпшити роботу або поведінку, придушити опір; 

- переконати - переконати працівника в необхідності зміни; 

- залучити працівника до прийняття рішень - донести свою точку зору, зрозуміти точку зору працівника і 

прийти до спільної згоди. Розбудити у працівника бажання до професійного росту та особистого розвитку. 

Визначити, що потрібно зробити для вирішення проблем, що заважають підвищенню ефективності його роботи. 

Очевидно, що третій варіант є вірним з точки зору найбільш ефективної мотивації співробітника. 

Співробітник сам приймає рішення, а значить й несе за них відповідальність. 

Для того щоб оціночні співбесіди проходили максимально ефективно фірмі потрібно: 

- Провести групове й персональне навчання всіх своїх керівників, метою якого було довести до кожного 

начальника мету проведення оціночних бесід. Провести в їхній свідомості чітку грань між «викликом на 

килим» і оцінною співбесідою, вказати на те, що спілкування зі співробітником повинно проходити в цілому на 

дружній, відкритій основі; 

- Необхідність HR-фахівця, в функції якого, входить не допускати перетворення діалогу-співбесіди в 

монолог начальника (в будь-якій негативній або позитивній формі); 

- Важливість проведення бесіди з чітко сформульованого регламенту (в іншому випадку виходить: 

посиділи, поговорили й розійшлися). Щоб після кожної зустрічі заповнювався «Лист оціночної співбесіди», 

який підписували всі учасники; 

- Постійна робота психолога з колективом. Метою зусиль котрого є підвищення відкритості працівників 

при проведенні оціночних бесід. Щоб співробітник приходив на співбесіду з готовим, чітко сформульованим 

планом власного розвитку і відверто його викладав, прямо говорив про труднощі, які заважають його роботі. 

Щоб він міг вказати на свої власні досягнення і відрізнити їх від успіхів, які є наслідком позитивного збігу 

обставин. 

Можна виділити шість правил вдалою бесіди: 

1. Ясність цілей, завдань і очікуваних результатів. Всі учасники зустрічі повинні ясно сформулювати 

для себе, що кожна сторона чекає від співбесіди, які цілі вона переслідує. Керівник повинен розуміти, що саме 

його не влаштовує в роботі підлеглого і що б він хотів змінити, HR-фахівець повинен до зустрічі ознайомитися 

з конкретною робочою ситуацією і існуючими проблемами, а співробітник розуміти, в чому йому потрібна 

допомога і які саме питання він хоче вирішити в процесі цієї розмови. 

2. Своєчасне інформування всіх учасників. Це необхідно, щоб і керівник, і співробітник встигли 

підготуватися до зустрічі. Практика показує, що оптимальний час на підготовку три-п'ять днів. Якщо більше, то 

працівник «перегорає», якщо менше приходить неготовим. Не рекомендується переносити призначений час і 

дату, також марною стане бесіда, що проводиться раптово. 

3. Виділення необхідного і достатнього часу. Немає нічого гіршого ситуації, коли працівник в пориві 

відвертості буває перерваний іншою нарадою. Однак і затягувати бесіду не потрібно, йдучи на поводу надмірно 

товариських колег. Також всі оцінювані працівники по можливості повинні бути в рівних умовах щодо 

виділеного їм часу. Практика показує, що цілком достатнім виявляється виділений час. 

4. Визначення зручного місця. При проведенні оціночної бесіди особливу увагу слід приділити 

хорошим умовам (зручні стільці, наявність вентиляції або опалення та ін.). Вкрай бажано, щоб при цьому ніхто 

не міг відволікти присутніх: необхідно відключити мобільні телефони, переадресувати секретарю вхідні 

дзвінки з робочого апарату, сказати, що веде співбесіду і попросити не турбувати. В іншому випадку все пройде 

формально, без належного результату. Наприклад, можливий наступний набір: зручні м'які крісла, відсутність 

стандартного столу «керівник-підлеглий», чай, кава, печиво. 

5. Попередній збір всіх необхідних документів. Рекомендується підготувати до зустрічі посадову 

інструкцію й особисту справу оцінюваного, а також результати попередніх оціночних бесід, індивідуальний 

робочий план оцінюваного і результати за звітний період. 

6. Обов'язкове заповнення оціночної форми відразу після закінчення співбесіди. «Лист оціночної 

співбесіди» формується на основі інформації, отриманої в процесі співбесіди, представлених результатів 

професійного, особистісного тестування, проведеного навчання і думки співробітника щодо його подальшого 

розвитку. В даному документі закріплюються в двосторонньому порядку комплексне рішення про шляхи 

розвитку співробітника, що влаштовує обидві сторони. Не варто відкладати заповнення оціночної форми на 

більш пізній період, так як може загубитися і забутися частина інформації, і досягнуті результати необхідно 

зафіксувати в присутності всіх учасників бесіди. 
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Процес проведення оціночної співбесіди можна представити таким чином. На початку оціночної 

співбесіди слово надається керівнику, який коротко формулює основні завдання та критерії майбутньої оцінки. 

Потім співробітнику пропонується оцінити свою роботу, розповісти про труднощі, з якими він зіткнувся за 

минулий звітний період. На даному етапі важливо слухати співробітника, а не коментувати. Однак якщо 

інформація, яку повідомляє оцінюваний, незрозуміла, учасники задають уточнюючі питання. При цьому мета 

питань отримання інформації, а не вираження особистого або професійного ставлення до працівника. 

Необхідно постійно контролювати процес, щоб питання задавалися в спокійній, нейтральній формі і були 

спрямовані на підтримку працівника і більш об'єктивну оцінку отриманої інформації. 

На етапі впровадження такого інструменту, як оціночна бесіда, доводиться стикатися з проблемами. 

Однак в цілому позитивних моментів набагато більше. Співробітники бачать перспективи свого розвитку, 

готовність компанії вкладати кошти в їх навчання і розвиток, і в свою чергу намагаються відповідати вимогам 

компанії. Керівництву дана система дозволяє більш чітко планувати переміщення, роботу з кадровим резервом 

та здійснювати якомога менше помилок. 
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ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Мотивом вважають спонукальну причину дій та вчинків людини. Основу мотивів утворюють внутрішні 

причини — первинні (природні) і вторинні (матеріальні і духовні), які здебільшого не виявляються відкрито. 

Явною формою вияву причин поведінки людини є інтерес, тобто бажання, прихильність, симпатія, любов, чи, 

навпаки, огида, антипатія, ненависть. Інтереси можуть виявлятися і різноманітних сферах: економічній, 

соціальній тощо. 

Мотиви виникають також під впливом зовнішніх причин, стимулів. 

Стимул — зовнішній регулюючий вплив на людину (групу), що спонукає до цілеспрямованої дії. На цій 

підставі мотив можна трактувати як стимул, відображений у свідомості людини (груповій колективній 

свідомості), внутрішнє спонукання до дій. Один і той самий стимул може трансформуватися в різні мотиви і 

зумовлювати різні вчинки. 

Першим психологічні аспекти мотивування дослідив Е. Мейо. У 1923— 1924 рр. він провів серію 

експериментів на ткацькій фабриці в м. Філадельфії. 

Плинність кадрів на прядильній дільниці цієї фабрики досягла 250%, тоді як на інших дільницях — 4—

6% . Різні матеріальні засоби мотивування не давали ефекту. Вивчивши умови праці на дільниці, Е. Мейо 

виявив, що ритм праці прядильників не давав їм змоги спілкуватися, а праця прядильника вважалася 

непрестижною. Мейо зрозумів, що вирішення проблеми лежить у психологічній площині. З дозволу 

адміністрації з експериментальною метою було встановлено 10-хвилинні перерви для відпочинку. Результати 

були надзвичайні: скоротилася плинність кадрів, поліпшився моральний стан робітників, зросла продуктивність 

праці. Експерименти Мейо тривали більше восьми років. На основі підсумків цих експериментів виник новий 

напрям у менеджменті — школа руху за гуманні стосунки. Сучасна філософія менеджменту основою 

мотивування вважає не примушування, а мотиваційні регулятори, побудовані на врахуванні психологічних 

особливостей людини. 

Вони є стрижнем багатьох прагматичних теорій (моделей) мотивування. 

Ефективний менеджмент ґрунтується на поєднанні реальних цілей, життєвих цінностей і установок, 

очікувань і потреб працівника з цілями організації. Серед різноманітних стимулів, що спонукають працівника 

добре працювати, немає універсальних. Люди по-різному реагують на різні стимули, і навіть в однієї людини 

реакція на однакові стимули не завжди однозначна. 

Людина звикає до них і перестає реагувати, тому менеджер повинен володіти арсеналом мотиваційних 

засобів і постійно його оновлювати, тобто створювати мотиваційне поле для співробітників. 

Система мотивації управлінського персоналу підприємства повинна відповідати таким принципам: 

‒гнучкості - здатність до оперативного реагування на зміну зовнішніх і внутрішніх умов 

функціонування; 

‒системності - повне відображення індивідуального вкладу людини в досягнення кінцевих результатів 

підприємства через ланцюги «людина-посада-робота» і «особа-група-колектив»; 

http://psyfactor.org/lib/mansurov4.htm
http://www.hr-portal.ru/blog/dialog-s-sotrudnikom-chto-i-kak-skazat
http://www.hr-director.ru/article/63238-ekd-otsenochnaya-beseda-ottachivaem-navyk
http://www.hr-director.ru/article/63238-ekd-otsenochnaya-beseda-ottachivaem-navyk
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‒відповідності - встановлення такого рівня мотивації персоналу, який відповідає кількості, якості та 

вагомості затраченої праці; 

‒структурованості - характеризує поділ заробітної плати на частини, кожна з яких є відображенням 

особистого вкладу працівника в досягнення поточних, кінцевих і віддалених результатів діяльності 

підприємства; 

‒відкритості системи мотивації персоналу - прозорість та інформаційна доступність для кожного 

працівника. 

Потреби постійно змінюються, тому не можна розраховувати, що мотивація, яка спрацювала один раз, 

знову буде ефективною. З розвитком особистості розширюються і можливості, потреби у самовираженні. 

Таким чином, процес мотивації шляхом задоволення потреб безкінечний. 

Основними методами мотивування персоналу в сучасних умовах є: 

‒грошові виплати за виконання поставлених цілей. 

‒покарання - це недопущення дій з боку працівника, які можуть принести шкоду фірмі. 

‒соціальна політика пов’язана з наданням працівникам додаткових пільг, послуг і виплат соціального 

характеру. 

‒нематеріальні стимули (винагороди-вдячності, письмова подяка керівництва та навіть компліменти). 

‒«побудова» (підсвідомий вплив на людину) - дає можливість пробуджувати у співрозмовника поважне 

ставлення і прагнення брати приклад з мовця. 

‒професійне навчання - можливість розвитку особистісних якостей і отримання спеціальних знань, які 

відкривають широкі перспективи. 

‒кар’єрне зростання - стимул працювати старанно, виконувати свої обов’язки якісно та оперативно. 

‒зворотній зв’язок, який можна забезпечити за допомогою внутрішньої пошти або внутрішнього сайту 

компанії, організувавши для цього спеціальну рубрику 
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 ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА В МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

   Організації різного роду - відчутна і визначальна частина зовнішнього середовища людини, форма, в яку 

втілюються різноманітні групи і спільноти людей (соціальні, робочі, професійні, національні, культурні та інші). 

    Появу поняття зазвичай пов'язують з доповіддю Р. Гордона і Д. Хауел в 1959р., В якому автори на 

основі аналізу результатів опитувань студентів і викладачів бізнес-шкіл прийшли до висновку, що майбутнім 

менеджерам-практикам недостатньо вивчення психології і, тому, необхідно створення такої навчальної 

дисципліни, яка охоплювала б широкий спектр питань, що стосуються поведінки людей і груп в організаціях. 

Організаційна поведінка - дисципліна, що вивчає поведінку людей в організаціях (як індивідів, так і груп). 

Знання основ організаційної поведінки допомагає підвищити ефективність трудової діяльності, так як 

взаємовідносини людей в організації - важливий фактор, що впливає на кінцевий результат, переслідуваний 

організацією. 

      Організаційна поведінка - це предмет, який коренастий на безліч різних напрямків. З одного боку, з 

точки зору своїх психологічних соціологічних основ він прагне пояснити організаційні явища, як це робить 

будь-яка інша фундаментальна дисципліна. 

Організаційна поведінка як наука і як область для вивчення складається з двох складових: 

- Поведінка організацій як таких, що виявляється по відношенню до людей і груп всередині 

організації та до суб'єктів зовнішнього середовища організації; 

- Поведінка людей в цих організаціях, що виявляється по відношенню один до одного і до організації 

в цілому. 

      Ефективне досягнення поставлених в організації цілей передбачає діагностику і управління 

організаційною поведінкою, що і є практичною стороною відповідної науки. 

     Сучасний західний менеджмент як наука займається в значній мірі організаційною поведінкою. Це 

відбувається через відносні вичерпаності потенціалу матеріальних ресурсів як вирішальний чинник в 

конкурентній боротьбі. Дійсно, засоби виробництва будь-якої організації, новинки науки і техніки стають 

продукцією масового виробництва буквально через лічені дні після їх винаходу. Крім того, в країнах з 

розвиненим ринком витрати на персонал є найбільшою вагомою частиною витрат на виробництво (до 40% і 

більше). 



63 

     Предметом організаційної поведінки є взаємозв'язок всіх рівнів системи управління з орієнтацією на 

розробку результативних методів управління в умовах конкурентного середовища та  функціонування. 

    Цілями організаційної поведінки є:  

1. систематизований опис поведінки людей в різних ситуаціях, які виникають в процесі праці;  

2. пояснення причин вчинків індивідів в певних умовах;  

3. пророкування поведінки працівника в майбутньому;  

4. оволодіння навичками управління поведінкою людей в процесі праці і їх удосконалення. 

Теорія «Х» і теорія «У» з питання про поведінку людини можуть бути представлені таким чином: 

Теорія«Х»: 

- Людина з самого початку не любить працювати і буде уникати роботи. 

- Оскільки людина не любить працювати, його слід примушувати, контролювати, погрожувати 

покаранням, щоб змусити працювати для досягнення цілей організації. 

- Середня людина воліє, щоб ним керували, він вважає за краще уникати відповідальності, у нього 

мало честолюбства, йому потрібна безпека. 

Теорія«У»: 

- Робота для людини так само природна, як гра. 

- Зовнішній контроль - не єдиний засіб об'єднання зусиль для досягнення цілей організації. Людина 

може здійснити самоврядування і самоконтроль, служачи цілям, яким він прихильний; прихильність 

формується як результат нагород, пов'язаних з досягненням цілей. 

Організаційна поведінка вивчає поведінку людей в організації і оцінює його вплив на результати її 

діяльності, тому основними завданнями даної дисципліни є: 

1. Виявлення поведінкових відносин між керівником і його підлеглими і в тому числі між колегами. 

2. Забезпечення формування сприятливого психологічного клімату в колективі, виняток конфліктних 

ситуацій, створення атмосфери творчого потенціалу працівників. 

3. Систематичний опис поведінки людей в різних ситуаціях, які виникають в процесі праці. 

Організаційна поведінка як наука носить міждисциплінарний характер. Вона включає елементи теорій, 

методи, принципи і моделі, запозичені з різних дисциплін. Організаційна поведінка - це галузь, в якій в даний 

час йде процес формування і розвитку теоретичних основ. 
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ОСОБИСТІСТЬ І ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА 

 

Особливості особистості та праці керівника цікавили людей вже давно. У 900 г . був опублікований 

відомий трактат великого вченого Сходу Аль Фарабі, присвячений цій проблемі; перська теолог Аль Газалі 

сформулював вимоги, необхідні для успішної діяльності керівника. Проблеми керівництва державою, питання 

розробки системи цілей і методи впливу на соціум були глибоко досліджені в книзі «Государ» італійцем 

Нікколо Макіавеллі (1469-1527); до його своєрідним, іноді парадоксальних висновків виявляють інтерес і 

сучасні вчені. Сучасник Макіавеллі, один з основоположників утопічного соціалізму, Томас Мор (1478-1535), 

вивчав слідства поганого управління і переконався в справедливості своїх висновків на власному досвіді - 

незважаючи на чесне і добросовісне служіння батьківщині, і до престолу він був скинутий з вищої державної 

посади Англії і незабаром страчений за наказом вдячного короля.  

За радянських часів автор теорії організаційної діяльності П.М. Керженцев обґрунтовував важливість 

ролі керівника тим, що саме керівник підбирає кадри за своїм образом і подобою, - вони можуть бути 

сильними, обдарованими чи посередньо, важливий в першу чергу підбір самих керівників.  

Поняття «особистість» багатогранно. Зазвичай ми вважаємо особистістю людини, що володіє 

особливими, що викликають повагу властивостями - сильна особистість, авторитетна особистість, але в античні 

часи поняття «особистість» мало більш широкий зміст, маючи на увазі сукупність тіла, зовнішності людини і 

його душевних властивостей, без будь-якої певної оцінки. Людина завжди перебуває в стані розвитку, 

становлення, в пошуку свого неповторного образу, «особистість - це людина, яка прагне стати самим собою». 

Інтелект, емоційно-вольові якості, характер є необхідною базою нестандартної особистості, вона слабо 

піддається корекції, але саме вона визначає професійні якості керівника, його талант. Багатьма і багатьма 

якостями повинен володіти лідер, творча особистість, але найважливішими з них (хоча і не часто 
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зустрічаються) є почуття власної гідності, морально-етичний стрижень і висока духовність. Благородство, 

вірність моральним принципам завжди відзначаються людьми і викликають мимовільне глибоку повагу, хоча 

декому це здається архаїчним, неконструктивним донкіхотством. Ось як пише про це доктор філософських 

наук В.М. Шепель: «Кожна модель поведінки виступає як реальне умова самореалізації її потенціалу. У зв'язку 

з цим згадуються слова А.І. Герцена про те, як часом непоказно намагаються проявити «лицарські почуття честі 

і особистої гідності» російські аристократи плебейського походження. У наш час подібних прикладів теж 

предостатньо. Що ще раз підтверджує існування розриву між обраної моделлю поведінки та особистими 

можливостями її реалізації ».  

Справедливість цих висновків підтверджують численні опитування громадської думки, виконані за 

останні роки в нашій країні. На питання про те, які якості керівника найбільше цінують робочі, отримані такі 

відповіді: справедливість, чесність, порядність - 76% опитаних; розуміння життєвих проблем робітників, 

уважність, доброта, людяність - 25%; знання техніки, вміння організувати роботу, діловитість, компетентність - 

24%; вимогливість - 4%. Багатьом начальникам слід замислитися над пріоритетами обов'язкових якостей 

хорошого керівника, тим більше, що самі керівники формують іншу шкалу пріоритетів, ставлячи на перше 

місце професійні і ділові якості, а особисті, людські якості рухають на другий план. У міру піднесення 

начальника по службових сходах зменшується критика на свою адресу і росте на адресу підлеглих, 

індивідуальні особливості співробітників починають цікавити високого начальника все менше.  

У капітальній праці «Курс для вищого управлінського персоналу», широко відоме у 70-х роках, серед 

основних якостей адміністративного персоналу підкреслюється необхідність великої витримки, міцних нервів і 

цілеспрямованості, логічного та раціонального мислення в поєднанні з умінням швидко схоплювати суть 

проблеми і вирішувати її швидше , ніж це може зробити «середня людина», брати на себе тягар 

відповідальності за керівні рішення і дії, звертатися з людьми щиро, дружньо, привітно, але рішуче і уміння 

ясно і дохідливо передавати свої думки усно або письмово. «У кінцевому рахунку ми говоримо про 

інтелектуальну здібності людини, значною мірою є його внутрішнім якістю, якому не можна навчитися; про 

високий ступінь цілеспрямованості; про заражає інших ентузіазмі у досягненні цілей і використанні методів, 

необхідних для їх виконання; про ту цілеспрямованості, яка і згуртовує інших у лояльний колектив, про 

неустанної напористості і ентузіазмі, які виникають в результаті задоволення як уявних бажань, так і творчого 

організаційного внеску людини в справу, яку він веде. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кризовий стан окремих підприємств в умовах ринку природно: не всі виявляються здатними витримати 

конкуренцію. Основна причина ринкової неспроможності - грубі прорахунки керівників, низький рівень 

менеджменту, відсутність досвіду роботи в умовах ринку. 

Кризова ситуація в економіці загрожує підприємству не тільки фінансовими проблемами і втратою 

позицій на ринку, але і втратою кваліфікованих кадрів, без яких подолати кризу стає важко. 

Мотивація персоналу в умовах кризи вимагає змін як і в системі матеріального, так і нематеріального 

стимулювання. Матеріальна винагорода має вирішальне значення у трудовій мотивації, причому його зміст для 

працівника не вичерпується тільки компенсацією затрат часу, енергії, інтелекту, які витрачаються працівником 

при досягненні цілей організації. Грошова винагорода, точніше, форми її отримання, а також відносні і 

абсолютні розміри сприймаються працівником як свідчення його цінності для організації, впливають на 

самооцінку працівника, прямо говорять про його соціальний статус. 
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В умовах кризи внутрішня мотивація співробітників зазнає суттєвих змін. У цій ситуації матеріальне 

стимулювання працівників повинно будуватися відповідно до нових критеріїв, наприклад: 

 При скороченні фіксованої частини доходу давати можливість заробляти за рахунок досягнень певних 

потрібних компанії результатів.  

 Роз’яснення працівникам, яким чином формується їх дохід, за що вони тепер отримують винагороду. 

 Регулярний контроль досягнення працівниками поставлених цілей у вигляді звітів, загальних нарад та 

ін. 

В цілому система матеріального стимулювання повинна стимулювати працівників на виконання цілей, 

поставлених керівництвом компанії. 

Систему мотивації персоналу не можна назвати ефективною, якщо вона заснована тільки на дії 

матеріальних чинників (таких як зарплата, премії, бонуси) і не включає нематеріальні мотиви. 

На сьогодні існують різноманітні методи нематеріальної мотивації: дошки і книги пошани, конкурси та 

перехідні кубки, пам'ятні знаки, рейтинги, усні заохочення і т. д.   Досить відомі і психологічні правила 

ефективної мотивації: повага особистості, щирість в похвалі, реалістичність цілей, зворотний зв'язок, 

можливості для зростання, заохочення до групової роботи і т.д. Використовуючи ці прийоми нематеріальної 

мотивації колектив буде відчувати себе потрібним для загальної справи, робітник відчує свою важливість для 

компанії та буде брати на себе відповідальність, старатися на благо підприємству. 

Вибір інструментів і правил тут багато в чому визначається організаційною культурою компанії, її 

розмірами, характером бізнесу, стадією життєвого циклу. 

В умовах кризи найважливішим інструментом нематеріальної мотивації персоналу є корпоративна 

культура. 

Важливою складовою корпоративної культури компанії є місія компанії, що представляє собою мету 

високого рівня узагальнення, узгоджена з цінностями організації, що відповідає на питання: навіщо потрібна 

людям ця організація? 

Формулювання місії організації - це процес колективний. Включаючи персонал в обговорення таких 

серйозних питань, керівництво, з одного боку, отримує мету, дійсно узгоджену з цінностями організації, а з 

іншого - підвищує мотивацію персоналу. Людям важливо те, що до них прислухаються. 

Завжди можна знайти, за що хвалити людину. Головне - робити це щиро. Є золоте правило керівника: 

лаяти наодинці, а хвалити - при всіх.  

В ситуації кризи люди як ніколи потребують визначеності і впевненості в тому, що керівництво має план 

дій. Важливо роз'яснити, в зв'язку з чим ці заходи прийняті, які подальші перспективи компанії. Погана 

обізнаність працівників про те, що відбувається в організації, про перспективу вирішення найважливіших 

проблем, які зачіпають їх інтереси, не тільки погіршує психологічний клімат в організації, знижує рівень їх 

довіри до керівництва, а й самим негативним чином впливає на трудову мотивацію персоналу. 

Поки не пройде ситуація нестабільності, спілкування керівника з співробітниками 

повинно носити регулярний характер - щотижня або щомісяця. Це можуть бути звітні наради, листи від 

керівництва, звіти за результатами діяльності компанії за період (на основі звітів співробітників).  

Регулярне інформування колективу про те, що антикризові заходи і спільна робота приносять результат, 

мотивує людей на подолання складнощів. 
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СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МЕНЕДЖЕР: ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ? 

 

Наука та мистецтво менеджменту або корпоративного управління є одним із найважливіших досягнень 

XX ст. Саме менеджмент визначає успіх діяльності фірм, компаній, організацій, зайнятих масовим 

виробництвом і збутом, перетворившись з набору стандартних управлінських прийомів, ієрархічної системи 

контролю і жорсткого розподілу на керівників та виконавців на гнучкий механізм управління, що орієнтується 

на швидку зміну бізнесу, максимальне задоволення інтересів клієнтів, застосування нових інформаційних 

технологій. 

На даному етапі соціально-економічного розвитку України, що характеризується нестабільністю та 

постійними змінами ринкової кон’юнктури, виникає нагальна потреба в ефективному управлінні наявними 

економічними ресурсами підприємств. Сучасний стан економіки, якому притаманна жорстка конкуренція та 

постійні зміни, потребує менеджерів, які б виконували завдання, спрямовані на вирішення складних проблем, 

пов’язаних з нестачею тих чи інших економічних ресурсів. Перехід економіки до більш жорстких ринкових 

відносин вимагає менеджерів, які можуть адаптуватись до них і ефективно та виважено здійснювати 

управління. Важливу роль в цьому відіграють особисті риси, якими повинен бути наділений кожен менеджер. 

Ефективні менеджери відрізняються один від одного здібностями і темпераментом, особистісними 

якостями, знаннями й інтересами, тобто всім тим, що відрізняє одну особистість від іншої. Єднає ж їх те, що 
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вони вміють, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей, досягати виконання важливих 

та актуальних завдань у всьому, за щоб би не бралися. Менеджер виробляє знання, ідеї та інформацію. 

Якості менеджера – це досить унікальні сплави установок, способів сприймання та прийняття рішень, дій 

і навичок, які формуються на певних етапах життя у економіці та бізнесі, видозмінюються разом зі змінами і 

розвитком самого бізнесу і постійно переходять від одного якісного стану до іншого. 

Відповідно до особистісної теорії лідерства, найкращі керівники мають певний набір особистісних 

якостей загальних для всіх: 

✓ психологічні – прагнення до лідерства, здатність керівництва; сильні вольові якості; готовність до 

розумного ризику; прагнення до успіху, честолюбство; здатність до домінування в екстремальних умовах; 

комбінаторно-прогностичний тип мислення (варіантність, темп, гнучкість, інтуїтивність, логічність, 

прогностичність); стійкість проти стресу; швидка пристосованість до нових умов; 

✓ інтелектуальні – прагнення до постійного самовдосконалення; схильність до сприйняття нових ідей і 

досягнень, здатність відрізнити їх від ілюзорних; широта мислення; мистецтво швидко опрацьовувати 

інформацію і приймати рішення; здатність до самоаналізу; вміння розуміти, приймати і використовувати 

корисну думку, протилежну власній; психологічна освіта; 

✓ професійні – вміння ефективно використовувати досягнення прогресу; глибоке знання особливостей 

функціонування ринкової економіки; здатність віднаходити резерви людського чинника на підприємстві; 

вміння заохочувати персонал до роботи і справедливо критикувати; мистецтво приймати нестандартні рішення; 

вміння ефективно розподіляти завдання і виділяти час; діловитість; постійний вияв ініціативи; 

✓ соціальні – вміння враховувати наслідки рішень; схильність керуватися принципами соціальної 

справедливості; мистецтво попереджати і розв’язувати конфлікти; вміння підтримувати стосунки з людьми; 

тактовність і ввічливість, переважання демократичності в стосунках з людьми; вміння брати на себе 

відповідальність; вміння заохочувати персонал до відвертості. 

Основні професіональні якості менеджера – реалізм і вміння керувати. Адже кожен менеджер повинен 

правильно оцінювати свої сили і можливості, щоб потім не довелося розплачуватися за свої помилки. І, 

звичайно ж, найголовніше – вміння керувати, управляти, організовувати і підтримувати роботу колективу. 

Менеджер завжди повинен бути психологічно готовий до виконання поставлених завдань із управління 

будь-яким процесом. Усі командні і робочі групи під керівництвом менеджера повинні ефективно працювати як 

єдиний злагоджений колектив. Тепер уже немає необхідності доводити, що ефективне керування кожною 

формальною групою усередині організації має вирішальне значення. 

Успішна робота менеджера – це не лише робота з фінансами, необхідно вміти працювати з людьми, а тут 

– як у балеті: ніщо не може бути закостенілим. Гарний менеджер повинен постійно вчитися мистецтву 

психологічної взаємодії. 

Сучасні менеджери повинні мати такі риси: 

- здатність до змін, вміння створювати підприємства, які витримають конкуренцію; 

- професіоналізм, готовність до прийняття нових ідей, рішень, сучасних технологій; 

- уміння вчитися у провідних фахівців, адаптувати рішення інших організацій до ситуації свого 

підприємства; 

- дух підприємництва, швидкість у діях та конкретно-дійове мислення; 

- уміння досягти цілей; 

- уміння уявляти майбутнє підприємства; 

- усвідомлення необхідності змін як основи творчих дій; 

- вміння поєднувати поточні проблеми з планами на майбутнє. 

Менеджер також має бути: 

- людиною широкого профілю, зі стійким світоглядом, правильним сприйняттям сучасних проблем 

розвитку суспільства, людського буття, духовної культури; 

- сильною та відповідальною особистістю; 

- політично свідомою та культурною; 

- займати активну життєву та громадську позицію; 

- поділяти соціальну відповідальність за діяльність організації. 

Психологічна готовність взяти відповідальність на себе, насамперед, є показником зрілості, 

сформованості особистості менеджера, що пов’язана з високою мотивацією досягнення. А. Маслоу зазначає: 

«Кожного разу, коли особа бере на себе відповідальність, вона само актуалізується». 

В час тотальної інформатизації суспільства цінується вміння швидко шукати і сприймати потрібні знання 

в інформаційних системах. Сучасний менеджер повинен не тільки вміти користуватися інформаційними 

системами розробленими для нього фахівцями, а й постійно співпрацювати з ними для їх поліпшення і 

удосконалення. 

Виходячи із сучасних тенденцій розвитку суспільства, менеджер повинен поєднувати системний аналіз 

та холодний розрахунок із інтуїцією, бо інтуїція це не тільки здатність оцінювати ситуацію, а передусім вид 

первинного стратегічного рефлексу. Інтуїтивний стиль управління має місце в складних ситуаціях, наприклад 

підчас криз, у випадку несподіваних змін тощо. За таких обставин менеджеру допомагає активне та 

відновлювальне мислення, яке допомагає йому робити відповідні висновки, здійснювати необхідні заходи. 
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Але для ефективної реалізації управління самої інтуїції недостатньо, вона повинна бути включена до 

прогностичних вмінь менеджера, які в свою чергу є невід’ємною складовою професійної підготовки 

висококласного управлінця-професіонала. На думку Яна Антошкевича, здатність бачити перспективу, дає 

змогу менеджеру прогнозувати майбутнє для його активного формування, або пасивного пристосування до 

реальності. Р.В. Гріффін також виокремлює діагностичні вміння, які дають можливість менеджеру відповідним 

чином реагувати на кожну окрему ситуацію. 

Завдяки прогностичним вмінням, фахівець може діагностувати та аналізувати проблему, що має місце, 

дослідити її особливості та підготувати на цій основі відповідні рішення. Уміння менеджера своєчасно 

передбачити наслідки тих чи інших управлінських рішень дає змогу вчасно реагувати та коригувати стратегію 

підприємства в залежності від динаміки економічних станів ринкової економіки. 

Для досягнення успіху компанії на українському ринку її менеджери повинні знати і вміти практично 

виконувати всі відповідні функції менеджменту. Головний акцент при цьому варто було б зробити на вмінні 

оцінювати реальний економічний стан підприємства, здатності адекватно оцінювати зовнішні ризики, умінні 

управляти людьми, управляти фінансами, управляти ресурсами, засобами виробництва. 
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ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Шлях до ефективного керування людиною лежить через розуміння її мотивації. Тільки знаючи те, що 

рухає людиною, що спонукує її до діяльності, які мотиви лежать в основі її дій, можна спробувати розробити 

ефективну систему форм і методів управління людиною. Для того щоб зрозуміти, яким чином слід впливати на 

діяльність персоналу фірми, які з існуючих методів, теорій, концепцій слід застосувати, менеджеру слід скласти 

досить повне уявлення про те, що таке мотивація. 

Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукують людину до діяльності, 

задають границі і форми діяльності і додають цій діяльності спрямованість, орієнтовану на досягнення 

визначених цілей. Вплив мотивації на поведінку людини залежить від індивідуальних факторів, які можуть 

змінюватись під впливом зворотного зв'язку з боку діяльності людини. 

Основні задачі мотивації зводяться до формування в кожного співробітника розуміння сутності і 

значення мотивації в процесі праці; навчання персоналу і керівного складу психологічним основам внутрішньо 

фірмового спілкування; формування в кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом із 

використанням сучасних методів мотивації. 

Для вирішення задач застосовуються різні методи мотивації. Найпершим і найбільше поширеним 

методом був метод покарання і заохочення, так названа політика «батога і пряника». Цей метод 

використовувався для досягнення бажаних результатів і проіснував досить довго в умовах адміністративно-

командної системи. Поступово він трансформувався в систему адміністративних і економічних санкцій і 

стимулів. 

З підвищенням ролі людського чинника з'явилися психологічні (нематеріальні) методи мотивації. Під 

нематеріальними винагородами мають на увазі всі методи, що не стосуються безпосередньо оплати праці, які 

компанії використовують для винагороди своїх співробітників за добру роботу, підвищення їх мотивації й 

прихильності до фірми. Нематеріальними мотивами вважаються: самоповага, визнання з боку навколишніх 

членів колективу, моральне задоволення роботою і гордість своєю фірмою.  

Такі методи мотивації базуються на вивченні потреб людини, а саме усвідомленого відчуття нестачі в 

чому-небудь. 
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Отже, для ефективного управління мотивацією необхідно: 

1) чітко усвідомити модель основного процесу мотивації: потреба - мета - дія - досвід - очікування; 

2) знати фактори, які впливають на мотивацію; 

3) набір потреб, що ініціюють рух до здійснення мети і умови, при яких потреби можуть бути 

задоволені; 

4) знати, що мотивація - не самоціль, а спосіб задоволення, зростаюча її доза може призвести до 

самозадоволення та інерції. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ 

 

Методи управління персоналом (МУП) - способи впливу на колективи і окремих працівників з метою 

здійснення координації їх діяльності в процесі функціонування організації. Наука і практика виробили три 

групи МУП: адміністративні, економічні та соціально-психологічні. 

Адміністративні методи базуються на владі, дисципліні та стягнення і відомі в історії як «методи 

батога»: 

1. Встановлення держзамовленнями. 

2. Формування структури органів управління. 

3. Затвердження адміністративних норм і нормативів. 

4. Правове регулювання. 

5. Видання наказів, вказівок і розпоряджень. 

6. інструктування. 

7. Відбір, підбір і розстановка кадрів. 

8. Затвердження методик і рекомендацій. 

9. Розробка положень, посадових інструкцій, стандартів організації. 

10. Розробка інший регламентує документації. 

11. Усунення адміністративних санкцій і заохочень. 

Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни 

праці, почуття обов'язку, прагнення людини трудитися в певної організації, на культуру праці. Ці методи 

відрізняє прямий характер впливу: будь-який регламентує і адміністративний акт підлягає обов'язковому 

виконанню. Для адміністративних методів характерна їх відповідність правовим нормам, що діють на певному 

рівні управління, а також актам і розпорядженням вищих органів управління. 

Адміністративні методи управління ґрунтуються на відносинах єдиноначальності, дисципліни і 

відповідальності, здійснюються у формі організаційного і розпорядчого впливу. 

Організаційний вплив направлено на організацію процесу виробництва і управління і включає 

організаційне регламентування, організаційне нормування і організаційно-методичне інструктування. 

Організаційне регламентування визначає те, чим повинен займатися працівник управління, і 

представлено положеннями про структурні підрозділи, які встановлюють завдання, функції, права, обов'язки і 

відповідальність підрозділів і служб організації та їх керівників. На основі положень складається штатний 

розклад даного підрозділу, організовується його повсякденна діяльність. Застосування положень дозволяє 

оцінювати результати діяльності структурного підрозділу, приймати рішення про моральне і матеріальне 

стимулювання його працівників. 

Організаційне нормування передбачає велику кількість нормативів, яке включає: якісно-технічні 

нормативи (технічні умови, стандарти та ін.); технологічні (маршрутні і технологічні карти і т.п.); 

експлуатаційно-ремонтні (наприклад, нормативи планово-попереджувального ремонту); трудові нормативи 

(розряди, ставки, шкали преміювання); фінансово-кредитні (розмір власних оборотних коштів, погашення 

позик банку); нормативи рентабельності та взаємовідносин з бюджетом (відрахування в бюджет); матеріально-

постачальницькі та транспортні нормативи (норми витрат матеріалів, норми простою вагонів під 

навантаженням і розвантаженням і т.д.); організаційно-управлінські нормативи (правила внутрішнього 

розпорядку, розпорядок оформлення найму, звільнення, переведення, відряджень). Ці нормативи зачіпають всі 

сторони діяльності організації. Особливе значення має нормування інформації, так як її потік, обсяги постійно 

зростають. В умовах функціонування автоматизованої системи управління організовуються масиви норм і 

нормативів на інформаційних носіях ЕОМ в інформаційно-обчислювальному центрі (ІОЦ). 

Організаційно-методичне інструктування здійснюється в формі різних інструкцій і вказівок, діючих в 

організації. В актах організаційно-методичного інструктування даються рекомендації для застосування тих чи 

інших сучасних засобів управління, враховується багатий досвід, яким володіють працівники апарату 

управління. До актів організаційно-методичного інструктування відносяться: посадові інструкції, що 

встановлюють права та функціональні обов'язки управлінського персоналу; методичні вказівки (рекомендації), 

що описують виконання комплексів робіт, пов'язаних між собою і мають загальний цільове призначення; 
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методичні інструкції, які визначають порядок, методи і форми роботи для виконання окремої техніко-

економічної задачі; робочі інструкції, що визначають послідовність дій, з яких складається управлінський 

процес. У них вказується порядок дій для виконання процесів оперативного управління. 

Акти організаційного нормування і організаційно-методичного інструктування є нормативними. Вони 

видаються керівником організації, а у випадках, передбачених чинним законодавством, спільно або за 

погодженням з відповідними громадськими організаціями і обов'язкові для підрозділів, служб, посадових осіб і 

працівників, яким вони адресовані. 

Розпорядницьке вплив виражається в формі наказу, розпорядження або вказівки, які є правовими актами 

ненормативного характеру. Вони видаються з метою забезпечення дотримання, виконання і застосування 

чинного законодавства та інших нормативних актів, а також надання юридичної сили управлінським рішенням. 

Накази видаються лінійним керівником організації. 

Розпорядження і вказівки видаються керівником виробничої одиниці, підрозділу, служби організації, 

начальником функціонального підрозділу. Наказ - це письмова або усна вимога керівника вирішити певну 

задачу або виконати певне завдання. Розпорядження - це письмове або усне вимога до підлеглих вирішити 

окремі питання, пов'язані з поставленим завданням. 

Розпорядницьке вплив частіше, ніж організаційне, вимагає контролю і перевірки виконання, які повинні 

бути чітко організовані. З цією метою воно встановлює єдиний порядок обліку, реєстрації та контролю за 

виконанням наказів, розпоряджень і вказівок. 

Отже, адміністративні методи управління: - це потужний важель для досягнення поставлених цілей у 

випадках, коли потрібно підпорядкувати колектив і направити його на рішення конкретних завдань управління. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ 

 

При розробці рекомендацій що до вдосконалення управління персоналом обов'язково потрібно 

пам'ятати, що колектив підприємства - це особлива структура, в якій виникає комплекс проблем. Отже, і 

вносити позитивні зміни необхідно комплексно. 

Назви посад повинні давати привід для гордості працівникам, що їх займають. При цьому необхідно 

пам'ятати, що в Росії складні іноземні найменування можуть призвести несприятливе враження на 

постачальників, клієнтів і співробітників. 

Якщо керівник готує свого потенційного помічника або заступника, то для створення здорової 

конкуренції можна вибрати кілька людей. Але при цьому не повинно бути фаворитів. Для перевірки здібностей 

кожного, слід поїхати, залишивши їх, по черзі на посту керівника, давши слово після повернення підтримати і 

схвалити все, що б вони не зробили. При цьому повертатися найкраще раптово. 

В організації повинна бути гнучка система відпусток для всього персоналу, а не тільки для керівника. 

При сумлінному і відданого ставлення до роботи і фірмі ніхто не дозволить собі затримуватися надовго. 

Обов'язково треба робити виключення для відпусток з поважних причин. 

У фірмі є менеджерський склад, який займається прийманням продукції. Для найбільш ефективної 

роботи менеджерів потрібно пам'ятати: 

-  20% працівників завжди забезпечують 80% прибутку; 

-  система винагороди працівників відділу приймання повинна включати шкалу зростаючих виплат після 

досягнення великих обсягів приймання у відсотках; у випадках заробляння ким-небудь з менеджерів великих 

грошей, не слід міняти шкалу. Практика зміни до гіршого добре знайома російським працівникам і довіру до 

фірми може бути втрачено; 

-  кращі (або всі) менеджери з приймання повинні отримати невелику частку в прибутках, щоб відчувати 

особисту відповідальність за роботу і придбати образ мислення співвласника фірми; 

не слід підвищувати на посаді кращих менеджерів, бо: хороший приймальник  - це стан душі, і зміна 

діяльності зробить його непотрібним баластом для фірми і змусить його постійно відчувати почуття глибокого 

морального незадоволення від своєї роботи. 
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Бажано ліквідувати сумісництво, якщо це завдає шкоди фірмі. Причина незадовільних результатів 

роботи деяких фахівців може полягати тільки в незручному режимі роботи або низькій зарплаті, а не у 

відсутності у них кваліфікації. 

Відносно привілеїв доцільно слідувати орієнтації на всіх працівників організації: скорочення 

спеціального дорого канцелярського обладнання для начальства; заборона музики на робочому місці, крім тих 

місць, де не потрібно розумових зусиль; зниження кількості звукових сигналів в офісі, включаючи телефон; 

чесність у будь-яких відносинах, відмова від приятельських і фамільярний відносин всередині фірми між 

начальником і підлеглим (щоб уникнути несправедливості до гарних, але не симпатичним керівнику 

працівникам); відмова від постійного залучення нових співробітників; відмова від умовностей у всіх областях 

діяльності, обтяжуючих її і внутрішньофірмове спілкування в організації. 

Створення та підтримка в оптимальному стані системи зворотного зв'язку в колективі дозволить 

подолати будь-які негативні моменти в життєдіяльності фірми через інформацію від співробітників. 

Вивчення практичної діяльності малих підприємств дозволяє нам виділити загальні характеристики 

ефективної системи стимулювання праці та участі в прибутках: безпосередня і тісний зв'язок з досягнутими 

успіхами в роботі у вигляді доходу від зростання прибутку, вираженого у відсотках для кожного працівника; 

заздалегідь узгоджені принципи, винагороди за перевиконання плану, внесені в систему бухгалтерського 

обліку; відсутність верхньої межі для премій, заснованих на участі в прибутках; відповідність зарплати 

реальному внеску співробітника в успіху фірми і розумним життєвим витрат; принцип матеріального 

стимулювання поширюється на всіх працівників фірм і носить постійний характер; не повинно бути ніяких 

виплат, незалежних від результатів роботи; краще не преміювати взагалі нікого; погані працівники не можуть 

бути премійовані ні в якому випадку і ніяким чином; ніколи не можна карати матеріально працівників, які 

допустили помилки з вини керівництва, навіть у дні криз. Якщо працівник виконує роботу на своїй ділянці 

відмінно, він повинен бути заохочений; у фірмі не повинно бути ніяких секретних або зайвих накладних витрат, 

що негативно впливають на преміальну систему. 

Крім преміальної системи повинна існувати система регулярного перегляду зарплат в два етапи: на 

першому - латки переглядає колектив, на другому - керівник. При бажанні останнього і за згодою колективу 

етапи можна поміняти місцями. 

Важливо пам'ятати, що в малих фірмах оплата праці керівника не повинна бути вище більш ніж в 2 рази 

оплати праці провідних фахівців, так як обсяг управлінської роботи не такий великий, щоб його висловлювала 

настільки велика грошова сума. 

Коли потрібно підвищити співробітника на посаді, часто здається, що в організа ції немає людини, 

здатної зайняти вакантний пост. У такому випадку, слід знайти такого, який відповідав би вимогам тільки на 

50% і дати йому цю роботу. Через деякий час він досягне 100% до загального задоволення. Але брати людину з 

боку неефективно, навіть якщо він підходить на 110%, так як навіть через тривалий проміжок часу він все ще 

буде знайомитися з секретами діяльності фірми. Також не варто призначати на вищу посаду працівників фірми, 

що мають великий потенціал, але низькі результати праці: потенціал розташовує до ліні і багато шансів за те, 

що працівник провалить доручену справу. Якщо вирішено послідувати правилу 50%, то з наявних кандидатур 

намагайтеся вибрати лідера (формального або неформального), оскільки саме йому забезпечена підтримка 

колективу у разі провалу. 

Однією відданості організації недостатньо для тривалої роботи в ній. Матеріальні потреби також 

обов'язково повинні бути задоволені, особливо коли вони пов'язані з такими потребами, як потреба в повазі і 

визнання, яка в наш час базується на розмірі окладу. 

Обов'язково повинен існувати регулярний контроль результатів діяльності всіх працівників у будь-якій 

формі, прийнятною і керівником і підлеглими, з основною метою - запобіганням помилок або їх виправленням 

на самій ранній стадії виникнення. 

Найбільші помилки зазвичай відбуваються керівником саме в тій області, де він відчуває себе 

неперевершеним, так як не було провалів. Зарозумілість і зарозумілість у бізнесі - вірний шлях до розорення. 

Формою винагороди, якою нехтує абсолютна більшість керівників, є «спасибі». Необхідно про це 

пам'ятати. 

Завжди треба намагатися виконувати свої обіцянки. При цьому варто залишити собі термін подумати і 

певний запас сил і засобів, а також часу. Якщо керівник піклується про зростання авторитету в колективі, то 

повинен виконувати свої обіцянки раніше призначеного їм часу. Його обов'язково будуть цінувати хоча б за 

одне це якість. При спілкуванні з іншими можна вважати, що обов'язковість прямо залежить від займаного 

поста. Проте за даними соціологічних опитувань 75% керівників абсолютно необов'язкові. 

Керівнику слід уникати виправдань співробітників у разі помилок і невдач. Їм повинна бути 

запропонована допомога в процесі рішення проблем, а не при виправленні зробленого. Це змусить підлеглих 

проявляти самостійність і поліпшить якість роботи. 

Всі помилки, в міру можливості, повинні визнаватися керівником відкрито і спокійно. Він може 

висловити підлеглим співчуття та не карати за прорахунки. Репутація непогрішимого небезпечна і для 

керівника і для фірми. 

Діяльність неформальних лідерів у колективі повинна ненав'язливо спрямовуватися в русло досягнення 

загальних цілей фірми. Не варто боятися їх активності і давати їм великий обсяг влади. Першочергова увага 

повинна бути звернена на стан особистої дисципліни кожного і колективу в цілому. 
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ВИМОГИ ДО УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 

 Проблема організаційного розвитку (ОР) особливо актуальна сьогодні, коли будь-яка організація 

функціонує в динамічному середовищі. Неперервний розвиток організації все більше стає необхідною умовою 

не тільки її ефективної діяльності, але й виживання у світі, що змінюється. Ця проблема знайшла певне 

відображення у досить великій кількості досліджень, в яких розкрито сутність та завдання ОР, чинники, що 

впливають на нього, різні форми надання психологічної допомоги керівникам організації, вплив організаційної 

культури на нього, наведено технології здійснення організаційного консультування з цієї проблеми у працях 

зарубіжних та вітчизняних учених.  

Із аналізу літератури можна визначити певні умови та особливості ОР. Організаційний розвиток – це 

широке поняття, що охоплює всі ті практичні методи й наукові дослідження, які при проектуванні соціальних і 

структурних умов орієнтовані на підвищення спільної участі членів організації, на підвищення самовизначення 

членів організації і демократичних гарантій на виробничих підприємствах.  

З одного боку, організаційний розвиток розглядається і як систематичне і довготермінове застосування 

наукового знання про поведінку як засобу підвищення ефективності організації з точки зору її здатності 

пристосовувати до змін свої цілі, структуру та стиль роботи тощо. Як показує аналіз літератури, різні автори 

акцентують увагу на різних аспектах проблеми ОР. Організаційний розвиток визначається як сучасний підхід 

до управління змінами та розвитку людських ресурсів як довгостроковий безперервний процес зміни та 

розвитку організації і людей що в ній працюють як процес планових змін шляхом більш ефективного 

управління організаційною культурою, заснований на застосуванні методик, теорій та результатів досліджень 

наук про поведінку; як процес планових змін, що направлені на інтеграцію індивідуальних прагнень до 

особистісного зростання та розвитку, безпосередньо пов’язаних з місією організації – гуманістичний аспект.  

Тобто можна говорити, що при прийнятті управлінського рішень щодо вирішення конкретної ситуації 

керівник повинен розв’язати психологічну проблему на основі комплексного обліку всіх вказаних вище 

супутніх психологічних факторів, які пов’язані з організаційним розвитком. Таким чином, умови 

організаційного розвитку викликають додаткові вимоги: управлінські рішення повинні бути комплексними 

тобто базуватися на використанні всіх психологічних факторів, які продиктовані умовами організаційного 

розвитку. 

Виходячи з цього, виникають додаткові вимоги: управлінські рішення повинні бути системними тобто у 

процесі реалізації прийнятого рішення, повинні базуватися на системному аналізі взаємозв’язків підсистем 

організації в умовах змін; аналізі та структуруванні впливу змін в одній підсистемі організації на інші 

підсистеми; а також будь-яке рішення повинно включати в себе систему додаткових заходів, які стосуються 

всіх підсистем організації.  

Стосовно ступеня участі працівників організації в самому процесі прийняття управлінських рішень щодо 

розвитку організації Л. Грейнер  визначає три групи можливих рішень: - односторонні рішення керівника щодо 

ОР (видання декрету керівником; кадрові зміни; зміни організаційної структури); - спільні зусилля керівництва 

та працівників, спрямовані на розвиток організації (групове прийняття рішень, при якому члени групи 

обирають одне із запропонованих керівником рішень; групове рішення проблеми); - делегування влади 

(дискусійні клуби; групи розвитку сенситивності . Можна затверджувати  що в реалізації програм ОР найбільш 

ефективними є спільні зусилля керівництва та працівників.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІННОВАЦІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Традиційні служби управління персоналом не володіють професіоналізмом і організаційним статусом 

для забезпечення оптимального функціонування персоналу в інноваційних системах. В інноваційних 

колективах завдання вирішуються інноваційним менеджером, в той час як традиційні елементи управління 
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складають технологію управління трудовими ресурсами. Значної відмінності інноваційних підходів від 

традиційних проявляється і в системі відбору працівників. В інноваційній діяльності, яка характеризується 

невизначеністю і значним ризиком, складно прогнозувати майбутні потреби в робочій силі. Необхідно оцінити 

відповідність можливостей наявних працівників з точки зору їх адаптації до стохастичних соціальних процесів і  

рівня їх кваліфікації - змісту інноваційної діяльності. 

Інноваційний тип сучасного виробництва по-новому формулює проблему професійної успішності, а в 

зв'язку з цим формує особливу систему відбору, перенавчання та соціальної адаптації працівника. Нова 

ситуація змушує шукати нетрадиційні соціальні технології, вимагає від працівника вміння поєднувати вроджені 

та набуті якості до вимог навколишнього його середовища. Інноваційні структури вимагають від працівника 

особливої гнучкості і рухливості мислення, ефективної системи сприйняття, особливого типу внутрішньої 

потреби в творчості, своєрідної форми самореалізації та інтеграції в соціальну систему. Вони орієнтовані в 

першу чергу на висококваліфіковану робочу силу, центральною ланкою якої є особистість новатора-вченого 

або новатора-менеджера. Ключовою фігурою в інноваційній діяльності стає інтелектуал, для якого найбільше 

значення набуває смислова значимість праці і висока внутрішня мотивація.  

Під персоналом організації розуміється сукупність всіх людських ресурсів, якими володіє організація. Це 

співробітники організації, а також партнери, які залучаються до реалізації деяких проектів, експерти, які 

можуть бути залучені для проведення досліджень. 

Управління персоналом являє собою систему взаємопов'язаних організаційно-економічних та соціальних 

заходів для створення умов для нормального функціонування, розвитку та ефективного використання 

кадрового потенціалу організації і є підсистемою в більш глобальній системі управління бізнесом. 

Усі елементи системи управління персоналом умовно можна розділити на три блоки: 

1) Технологія формування персоналу, до яких відносяться кадрове планування, визначення потреби в 

наймі, набір, відбір, вивільнення, адаптацію працівників; 

2) Технології розвитку персоналу, які б поєднували навчання, кар'єру і формування кадрового резерву; 

3) Технології раціонального використання персоналу, що включають оцінку, мотивацію, нормування 

праці. 

Організаційна структура сприяє інноваціям, як комунікаційні системи підтримують інновації та як 

система прийняття рішень може впливати на інноваційну діяльність. Однак необхідно ще мотивувати 

працівників, управляти персоналом, розвивати його таким чином, щоб стимулювати інноваційну діяльність у 

організації. Мотивація і управління персоналом інноваційної організації включає в себе кілька основних 

питань. Матеріальні, грошові винагороди і стимули дуже важливі в багатьох організаціях. Однак існують також 

і більш тонкі методи винагороди працівників. Управління персоналом здійснюється за допомогою оцінювання, 

навчання та управління кар'єрою. Жодна організація не може заздалегідь знати, як працівникам слід поводитися 

в кожній ситуації. Тому більшість організацій встановлюють загальні правила поведінки, які застосовні в 

багатьох ситуаціях і які стають частиною властивою організації культури. 

Найважливішим елементом системи управління персоналом інноваційної організації є стимули. Поряд з 

ними безліч інших управлінських факторів впливають на зацікавленість працівників у інноваційної діяльності. 

Системи управління персоналом можуть також впливати на здатності працівників вести інноваційну діяльність. 

Управління розвитком персоналу може мати особливо величезний вплив на здібності працівників генерувати 

нові ідеї і розвивати їх. Головними елементами системи управління персоналом є: наймання працівників; 

розвиток персоналу; індивідуальні цілі; оцінювання персоналу; мотивація.  

В інноваційній діяльності, яка характеризується невизначеністю і значущим ризиком, передбачати 

майбутню потребу в трудових ресурсах фактично нереально. Також робота в інноваційній організації 

пред'являє додаткові вимоги до можливого працівникові.  

Інноваційні компанії не лише прагнуть найняти творчих працівників, вони також розвивають їх творчий 

потенціал. Перше засіб такого розвитку - це ротація персоналу між різними функціями, бізнес-одиницями або 

територіальними відділами. Друге засіб - це деталізоване, продумане управління просуванням персоналу. Третє 

- це введення якоїсь загальної практики, яка забезпечувала б наявність у всього персоналу певних ключових 

практичних навичок і ключових можливостей. Багато інноваційні компанії постійно переміщують працівників 

кожні три-чотири роки. Ідея такого переміщення полягає в тому, що приходячи на нове місце роботи, люди 

приносять з собою новий погляд на хід подій, новітні ідеї, але рівномірно через кілька років роботи вони 

виснажуються.  

У більш інноваційних організаціях традиційно досить стабільний персонал, його зміна відбувається 

надто повільно. Це відповідає прагненням менеджерів, які орієнтуються на стабільну базу персоналу та його 

плинність порядку декількох відсотків. Деякі інноваційні організації починають керувати плинністю кадрів 

навіть ще до того, як працівника приймають в компанію. Коли відбувається відбір кандидатів, в ході інтерв'ю 

організація цілеспрямовано шукає працівників, які націлені на тривалу роботу в одній компанії.  

Технології, обладнання, високо професійні колеги - все це елементи такого середовища. Більше того, 

організація часто дозволяє своїм працівникам розвивати ті технології, які вони вважають необхідними, надає їм 

повну підтримку в надії, що зрештою це принесе їй користь. Такі здібності привабливі для працівників, які 

прагнуть вести інноваційну діяльність. Для високо інноваційних організацій характерна низька змінюваність 

персоналу. Деякі менш інноваційні організації також мають низьку плинність кадрів. Час від часу це пов'язано з 

тим, що компанія знаходиться в країні, де публічне світогляд, традиції не заохочують часту зміну роботи. 
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Деякі компанії дозволяють своїм працівникам переслідувати в якійсь мірі свої особисті цілі. В інших 

компаніях всі цілі затверджуються вищим управлінням. Зрозуміло, працівники можуть самі вирішувати, яких 

цілей їм досягати протягом цього робочого часу. Далеко не всі організації мають формальні або неформальні 

засоби підтримки персональних проектів.  

Кожна організація має якісь особливості, які можуть одну й ту ж інноваційну ідею зробити або 

можливою для реалізації, причому з великим комерційним успіхом, або абсолютно не можливою. Для успішної 

інноваційної діяльності потрібна наявність такої сильної сторони організації, як сприйнятливість її працівників 

до нововведень. 
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 ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖЕР СЬОГОДНІ 

 

Для чіткого тлумачення спеціальності ОМ варто відповісти собі на одне питання: 

- Що означає слово менеджмент? Яке його походження? Є кілька тлумачень походження слова 

«менеджмент». На думку одних, це слово походить від англійського Manage — управляти, яке, своєю чергою, 

запозичило свій корінь від латинського Manus — рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно 

рухатися. 

На думку інших, слово «менеджмент» утворилося від італійського manegio/maneggiare та французького 

manege, що означає «арену, по якій бігають по колу коні, яких підганяє батогом шталмейстер». Сучасних 

визначень менеджменту дуже багато. Найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, 

орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення 

цілей організації. Мені особисто більше до вподоби вислів однієї із засновників наукового менеджменту Мері 

Паркер Фоллет, яка писала, що менеджмент — це мистецтво добиватися успіху через керівництво людьми. 

Широко відомий вислів Карла Маркса: «Окремий скрипаль сам управляє собою, оркестр потребує 

диригента». Часто особу менеджера ототожнюють із диригентом. Він не вміє так професійно грати, як скрипаль 

або віолончеліст. Він не вміє писати музику як композитор. Проте геній музикантів та композитора ми можемо 

почути тільки завдяки кропіткій праці та таланту диригента. Успіх організації ми пов’язуємо з ім’ям та 

діяльністю менеджерів. Вони формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють 

контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера — це головний фактор 

забезпечення ефективного розвитку фірми. 

Сучасний менеджер виступає в декількох іпостасях. По-перше, це управлінець, наділений владою, що 

керує великим колективом людей. По-друге, це лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи 

свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції. По-третє, це людина, яка має певні комунікативні 

здібності, яка постійно встановлює контакти з партнерами і владою, успішно переборює внутрішні і зовнішні 

конфлікти. По-четверте, це людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види 

діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок 

їх використання. По-п’яте, це новатор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити і без 

зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію. По-шосте, це 

людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча за характером і водночас розважлива. У практичному 

менеджменті неабияке значення набуває терпимість, розуміння, що не всі люди однакові. Сьоме, це вихователь, 

котрий володіє високими моральними якостями, спроможний створити колектив і спрямувати його розвиток, 

сформувати організаційну культуру організації. 

- Якими людськими якостями має володіти менеджер? 

Ідеальний образ сучасного менеджера передбачає наявність у людини відповідних якостей та вмінь. 

Якості менеджера — сукупність характеристик менеджера, обумовлених такими чинниками, як генотип 

людини, вплив соціуму, освіта, досвід. 
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Генотип людини є підґрунтям для формування таких якостей, як здатність до ризику, лідерські якості, 

стресорезистентність. Якщо уважно поспостерігати за грою дворічних дітей в пісочниці, то безпомилково 

можна визначити майбутнього лідера. Лідери не тільки нав’язують свою волю та погляди, змушують йти за 

собою, вони й забезпечують соціальний захист. Оскільки лідерство закладено біологічно, то воно трапляється 

навіть у тварин. Наприклад, якщо зграю рибок з акваріуму поділити на дві частини і розселити в два акваріуми, 

то в одному акваріумі рибки залишаться в зграї, а в іншому розпливаються по всьому акваріуму. Там, де лідер, 

ватажок, там і зграя. 

Навіть у тваринному світі на лідера покладається більше відповідальності, роботи, проте він має більше 

привілеїв. Прикладом групового лідерства у тваринному світі може служити гусяча зграя. Плескаючи крилами, 

кожний гусак створює додаткову піднімальну силу для наступного за ним у зграї гусака. Тому на лідера 

випадає більша частка фізичної роботи, він також обирає напрямок руху. Проте, коли зграя відпочиває, то 

кожний гусак тягне лідерові найжирнішого черв’ячка. Найчарівніша гуска приділяє увагу саме йому. 

Посада керівника, особливо топ-менеджера, передбачає велику затрату енергії психічної, емоційної. Із 

задатками лідера народжуються. Проте не кожний лідер за генотипом стає лідером в житті. Виховання та освіта 

відіграють не останнє значення. Вплив соціальних факторів обумовлює формування таких якостей менеджера, 

як відповідальність, прагнення до професійного зростання, авторитетність, внутрішній контроль, толерантність. 

Соціум формує такі моральні якості менеджера: патріотизм, національна свідомість, державницька позиція, 

інтелігентність, людяність, порядність, почуття обов’язку, громадянська позиція, чесність, доброзичливість. 

Менеджер має мислити масштабно, перспективно. Управлінці можуть демонструвати прекрасні 

результати і водночас погубити всю компанію, якщо їхня робота не орієнтована на майбутнє. Зрозуміло, 

компанія повинна отримувати прибуток, але вона повинна отримувати прибуток як можна довше. Якщо ви 

думатимете тільки про прибуток, то не побачите можливостей, що відкриваються попереду. Мислення 

менеджера постійно повинно тренуватися на масштабність. Освіта та досвід надають людині спеціальних знань, 

умінь та навичок. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Соціально-психологічні способи і прийоми дії на процес формування і розвитку колективу, процеси, що 

протікають усередині нього засновані на використанні соціально-психологічних механізмів, що діють в 

колективі. 

Соціально психологічні методи, перш за все, відрізняються своєю мотиваційною характеристикою, що 

визначає напрям дії. Серед способів мотивації виділяють: навіювання, переконання, наслідування, залучення, 

примушування, мотивація . 

Цілями застосування соціально-психологічних методів є забезпечення соціальних потреб людини, що 

ростуть, його всесторонньо гармонійний розвиток і підвищення на цій основі трудової активності особи і 

ефективної діяльності колективу.  

Видаючи розпорядження, керівник розраховує не тільки на виконання, але й на наявність у підлеглого 

бажання це виконати. Оскільки наявність бажання - свого роду гарант ефективного виконання. Відсутність 

взаєморозуміння між керівником і підлеглим є однією з основних причин неякісної роботи.  

У соціальній психології окремий працівник виступає як частина, як цілий елемент, соціальної групи, поза 

якою його поведінка може бути не зрозуміла.  

Для того, щоб підключити людину до рішення тієї або іншої задачі, треба зуміти знайти ту мотивацію, 

яка спонукала б її до дії. І лише при відповідних мотиваціях можна надихнути людей на вирішення складних і 

надскладних завдань.  

Ф. У. Тейлор стверджував, що працівниками керують тільки інстинкти задоволення потреб 

фізіологічного рівня, тому їх можна "приводити в дію" за допомогою елементарних стимулів. Він запропонував 

почасову оплату праці. Почасова оплата праці не дозволяє працівникові розпоряджатися своїм часом, 

адміністрація ж задає темп праці, забороняючи самовільні зупинки і перерви.  

Для ефективного управління персоналом менеджерові необхідно виділити певні параметри роботи, 

змінюючи які він може впливати на психологічний стан виконавців, тим самим мотивуючи, або демотивуючи 
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їх. Грамотно спроектована робота повинна створювати внутрішню мотивацію, відчуття особистого внеску в 

продукцію, що випускається.  

Люди, які вносять свій внесок до досягнення загальноорганізаційних комплексних цілей, повинні 

заохочуватися. При цьому система повинна включати не тільки матеріальну, але і моральну винагороду.  

Працівник повинен бути упевнений, що його внесок в загальну справу буде оцінений керівництвом, а 

також і колегами по роботі.  

Застосування соціально-психологічних методів управління може бути ефективним тільки у тому 

випадку, коли є повна і достовірна інформація про процеси, що відбуваються в колективі. Важливо знати склад 

колективу, інтереси, схильності і вчинки працівників, причини багатьох явищ, мотиви поведінки, позитивні і 

негативні тенденції в розвитку колективу.  

Знання керівників мотивів поведінки і потенціалів людей, що працюють під їх керівництвом, дозволяє їм 

краще мотивувати, управляти і використовувати кадрові ресурси для досягнення цілей фірми, максимізувавши 

індивідуальну продуктивність, співпрацю, творчий потенціал і залученість людей в процеси, покращуючи 

комунікабельність і психологічний клімат.  

Роль соціально-психологічних методів з часом тільки посилюватиметься у зв'язку з різноманітними 

чинниками, що впливають на розвиток сучасного суспільства.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Актуальність полягає у тому, що в сучасних умовах ринкової економіки суспільство здійснює системні 

перетворення у всіх сферах своєї життєдіяльності - політичної, правової, економічної, соціальної і так далі. 

Характер ринкових реформ вимагає переосмислення багатьох раніше непорушними поглядів. До числа проблем 

економічного характеру варто віднести питання розвитку і підтримки готельного і ресторанного бізнесу, що 

може і повинний стати важливим фактором підйому української економіки.  

Управлінське рішення - це початковий і основний момент в організації діяльності кожного керівника. У 

зв'язку з цим управлінське рішення може розглядатися як основний зміст процесу управління і важливий 

інструмент системного підходу до об'єкту. Кожне підприємство є не тільки виробником продукції, але й 

складовою частиною суспільства. Тому при прийнятті управлінського рішення необхідно враховувати не тільки 

економічну сторону діяльності, а сукупність соціальних, ідеологічних, моральних та інших відносин. 

Прийняття рішення є основою управління. Своєчасно прийняте науково-обґрунтоване рішення стимулює 

виробництво, а слабке, або несвоєчасно прийняте - знижує результативність праці. Відповідальність керівника 

за прийняття рішень дуже висока, особливо службовців державного рівня. Керівник не має права приймати 

непродуманих і необґрунтованих рішень. 

Потреба в прийнятті рішень обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми обставинами. Імпульсом 

до прийняття управлінського рішення є необхідність ліквідувати проблем, зменшити її актуальність. 

Основними причинами виникнення проблем є наступні:  

- недосконалі принципи діяльності організації; 

- помилкові критерії оцінки діяльності організації, підрозділу або окремого працівника; 

- порушення процесу досягнення поставленої цілі з помилкової або ініційованої причини; 

- непередбачувані обставини (стихійні лиха, техногенні катастрофи, політичні та економічні катаклізми). 

Прийняття рішень, як і обмін інформацією, є складовою будь-якої управлінської діяльності. Тому в 

необхідності прийняття рішень — складних і простих, важливих і другорядних — полягає суть процесу 

управління. 

Науковий підхід до прийняття рішень передбачає використання науково обґрунтованих моделей і 

методів. 

Модель — це уява про об'єкт, систему або ідею в деякому спрощенні реальної життєвої ситуації, в якій 

ця модель застосовується при виробленні управлінського рішення. У практиці управління використовуються 

фізичні, аналогові та математичні або символічні моделі. 

Прикладом управлінської моделі може бути модель очікування споживача, яка є прогнозом, що 

оснований на результатах опитування клієнтів фірми про їхні потреби і нові вимоги. На підставі одержаних 

даних і виходячи з власного досвіду керівник має можливість з достатньою точністю визначити сукупний 

попит на перспективу. 
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Важливою вимогою виступає варіантність рішення, можливість вибору оптимальної альтернативи. Це не 

суперечить закону, оскільки він передбачає всебічну оцінку суб'єктом управління конкретної обстановки і 

самостійне прийняття ним у межах і на основі закону одного з декількох можливих варіантів рішення. 

Отже, умовою ефективної управлінської діяльності і вимогою, що пред'являються до кожного рішення, 

служить його своєчасність. Дотримання даної вимоги передбачає обов'язкове обґрунтування доцільності 

кожного рішення з урахуванням реальних потреб, оцінки новизни цілей і завдань, з'ясування очікуваних 

наслідків. Формальне ставлення або ігнорування зазначеної вимоги призводять до безглуздого зростання 

невиконаних паперових приписів, дезорганізують управління. 
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КАДРОВА ПОЛІТИКА, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

  

Динамічний розвиток економіки України неможливий без ефективного процесу управління 

кадровим потенціалом. Ефективність господарської діяльності підприємства, досягнуті ним конкурентні 

переваги на ринку залежать від формування, використання і розвитку його кадрового потенціалу. В цій ситуації 

особливої актуальності набуває проблема розробки комплексу цілеспрямованих дій з управління кадровим 

потенціалом як на підприємстві в цілому, так і на рівні окремих проектів. Важливим інструментом при 

управлінні кадровим потенціалом виступає кадрова політика. Через ефективну кадрову політику здійснюється 

реалізація цілей і завдань управління кадровим потенціалом підприємства. Тому вибір кадрової політики, який 

базується  на специфіці функціонування підприємства та головної стратегії компанії, має важливе науково-

практичне значення. 

Кадрова політика - це система правил і норм, прагнень і обмежень у взаємовідносинах персоналу і 

організації в цілому, за якими діють працівники у внутрішньому і зовнішньому середовищі. Прикладом може 

бути кадрова політика при прийманні, переведенні та звільненні працівників і т. ін. Формування кадрової 

політики здійснюється у декілька етапів. Кожний етап  вимагає виконання певних чітких дій для досягнення 

конкретної цілі.  

 Вирізняють  такі  типи кадрової політики: пасивна, реактивна, превентивна, активна, 

авантюристична [3].  

  Слід зазначити, що вибір кадрової політики повинний бути здійсненний з урахуванням особливостей 

діяльності підприємства та використання наступних заходів: 

1) розробка загальних принципів кадрової політики, визначення пріоритетних цілей; 

2) планування потреби у кадрах, формування структури і штату, призначення, створення резерву, 

переміщення кадрів; 

3) створення системи руху кадрової інформації; 

4) формування та розподіл коштів, забезпечення ефективної системи стимулювання праці; 

5) розробка та виконання програми розвитку кар'єри, профорієнтування і адаптація персоналу, 

планування професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

Зміст і специфіка конкретних програм і кадрових заходів, як і кадрова політика в цілому, залежать від 

зовнішнього та внутрішнього середовища організації. 

До факторів зовнішнього середовища які на нашу думку суттєво впливають на кадрову політику, слід 

віднести наступні : нормативні законодавчі обмеження; ситуація на ринку праці, нестабільність національної 

економіки, рівень безробіття, політично-єкономічна ситуація в країні. 

Розробка кадрової політики базується на стратегічному управлінні персоналом. Слід 

зазначити, стратегічне управління - це таке управління, яке, спираючись на людський потенціал, орієнтує 

організацію на гнучке регулювання своєї поведінки для досягнення конкурентних переваг на ринку і цілі у 

довгостроковому періоді. До появи стратегічного управляння кадрами призвела зміна погляду на положення 

персоналу в організації.  

При формуванні стратегії управління персоналом в організації необхідно враховувати положення 

прийнятої загальної стратегії діяльності організації, що передбачає: 

1) визначення цілей управління персоналом. Тобто при прийнятті рішень у сфері управління персоналом 

повинні бути враховані як економічні аспекти (прийнята стратегія управління персоналом), так і потреби та 

інтереси працівників (відповідна оплата праці, необхідні умови праці, можливості розвитку та реалізації 

здібностей працівників); 
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2) формування ідеології і принципів кадрової роботи, тобто ідеологія кадрової роботи повинна бути 

відображена у вигляді документу і реалізовуватись у роботі усіма керівниками структурних підрозділів 

організації. У цьому документі передбачається набір етичних норм у роботі з персоналом. 

Стратегічне управління персоналом розглядається як сукупність взаємопов'язаних управлінських 

процесів, які логічно витікають один з одного при стійкому зворотному зв'язку і зворотному впливі кожного 

процесу на всі інші та на їх сукупність. Стратегічне управління персоналом має динамічний підхід до ресурсів, 

якими треба управляти (вміти планувати, оперативно управляти ними, контролювати результати). 

Наявність кадрової політики в організації як інструменту управління організацією дає можливість 

здійснення конкурентоспроможної політики за наявності високої якості кадрового потенціалу. 

Конкурентоспроможність компанії залежить від конкурентоспроможності кожного із членів команди. Так 

конкурентоспроможність працівника, за словами Грішнової О.А. – це відповідність якості робочої сили 

потребам ринку, можливість перемагати в конкуренції на ринку праці, тобто повніше порівняно з іншими 

кандидатами задовольняти вимоги роботодавців за рівнем знань, умінь, навичок, особистих рис [7]. В аспекті 

якості конкурентоспроможність характеризується сукупністю споживчих властивостей робочої сили, здатних 

забезпечити ефективну працю: фах, стаж, вікові дані працівника, володіння ним іноземними мовами тощо. В 

аспекті кількісних характеристик категорія «конкурентоспроможність працівника» може визначатися такими 

показниками, як продуктивність праці та ефективність праці, витрати робочого часу на виконання певних 

операцій (робіт), якість виробленої продукції, витрати сировини [4]. Кадрова політика також взаємопов’язана з 

цими кількісними та якісними показниками. Вони складаюсь основу для прорахунку ефективності наявної 

кадрової політики підприємства, а також дають змогу  удосконалити останню.  

 Таким чином, кадрова політика - це складова частина стратегічно зорієнтованої політики організації. 

Змістом кадрової політики є робота з персоналом у відповідності з концепцією розвитку підприємства. Метою 

кадрової політики є забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і збереження кількісного та 

якісного складу кадрів у його розвитку відповідно до потреб самої організації. Дана політика повинна 

відповідати вимогам чинного трудового законодавства і стану ринку праці в регіоні. Запропонована в даній 

статті методика вибору кращої кадрової політики, дозволить підприємствам успішно функціонувати в умовах 

постійного конкурентного середовища. 
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ЗАДАЧИ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Система поддержки принятия решений или СППР - это автоматизированная система, задачей которой 

является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного анализа 

предметной деятельности. СППР появились в результате объединения систем: управленческих 

информационных и управления базами данных. [1] В наше время всё чаще СППР стали применяться не в 

теории, а именно на практике. Для выбора типа системы поддержки принятия решений нужно вначале понять к 

какому из методов классификации подходит решаемая задача.  

Существует несколько видов классификации СППР, к ним относятся: по взаимодействию с 

пользователем, по способу поддержки, по сфере использования.[2] В каждом из видов есть подвиды.  

Для вида СППР по взаимодействию с пользователем: активные – участвуют в выборе правильного 

решения; пассивные – не выдвигают конкретного предложения, но помогают непосредственно в процессе 

принятия решений; кооперативные – есть взаимодействие СППР с пользователем. Например, выдвинутое 

предложение пользователь может усовершенствовать, а потом направить обратно в систему для 

дополнительной, уточняющей, проверки. В дальнейшем этого предложение снова представляется 

пользователю, и так будет до того времени, пока он не одобрит полученное решение.  

Различают СППР по способу поддержки:  

1. модельно-ориентированные – для в работы со статистическими, финансовыми или иными моделям 
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данных;  

2. основанные на коммуникациях - помогают в работе более двух пользователей, занимающихся одной 

задачей;  

3. ориентированные на данные - имеют полный доступ к временным рядам. СППР используют в работе 

не только данные из организации, но и данные извне;  

4. ориентированные на документы - обрабатывают неструктурированную информацию, заключенную в 

различных электронных формах и форматах;  

5. ориентированные на знания - предоставляют специализированные решения для проблем, основанных 

на фактах.  

По сфере использования выделяются общесистемные и настольные СППР. Общесистемные 

преимущественно работают с большими системами хранения данных и используются множеством 

пользователей. Настольные являются небольшими системами и управляются с персонального компьютера 

одного человека.[3]  

Также системы поддержки принятия решений разделяются по архитектуре:  

1) Функциональные системы поддержки приятия решений. Наиболее простые с точки зрения реализации 

архитектуры. Распространены в организациях без глобальных задач и имеющих не сильно высокий уровень 

развития информационных технологий. Особенность: данные, содержащиеся в операционных системах, 

подвергаются анализу. Преимущества: компактность из-за использования единой платформы и оперативность 

из-за с отсутствия необходимости перегружать данные чем-то избыточным. Недостатки: сужение круга 

вопросов, решаемых с помощью системы, уменьшение качества из-за отсутствия автоматической очистки, 

увеличение нагрузки на саму операционную систему с проблемой прекращения её работы.  

2) СППР, использующие независимые витрины данных. Используются в крупных компаниях, имеющих 

несколько секторов, а так же где есть отдельный сектор информационных технологий. Каждая конкретная 

витрина создается для решения заранее определенных видов и типов задач и ориентирована на отдельный 

сектор пользователей. За счет этих действий повышается производительность системы. Внедрение таких 

структур производится достаточно просто. Отрицательные моменты: данные дублируются из-за их 

использования в нескольких витринах, поэтому повышаются затраты на хранение информации и усложняется 

процедура унификации. Наполнение достаточно сложно из-за того, что приходится использовать множество 

источников. Отсутствует обобщение “картины бизнеса” организации, поэтому нет окончательной 

консолидации данных.  

3) Системы поддержки принятия решений на основе двухуровневого хранилища данных. Используется 

преимущественно в крупных организациях, данные которых объединены в единую систему. Способы и 

определения обработки информации унифицированы. На обеспечение беспрерывной работы подобной системы 

требуется выделить отдельную команду для обслуживания. В этой архитектуре нет недостатков из 

предыдущей. Также в ней нет возможности обобщать данные для различных групп пользователей, а также 

закрывать доступ к информации. Возникают сложности с производительностью системы.  

4) Системы поддержки принятия решений на основе трехуровневого хранилища данных. Эти СППР 

применяют хранилище данных в котором формируются витрины данных, используемые различными группами 

пользователей, решающих схожие задачи. Поэтому обеспечивается доступ как к конкретным обработанным 

данным, так и к единой объединенной информации. Наполнение данных облегчается ввиду использования 

обработанных и очищенных данных, располагающихся в едином источнике. Обязательно есть корпоративная 

модель данных. Данная архитектура отличается гарантированной производительностью, но существует 

избыточность, которая ведет к росту требований для их хранения. Кроме этого, необходимо согласовать 

данную архитектуру с многими областями, имеющими принципиально различные запросы.  

1. Преимущества использования систем поддержки принятия решений в организации:  

2. Они позволяют облегчить работу руководителям компаний и повысить эффективность компании в 

целом.  

3. Способствуют налаживанию контактов внутри организации.  

4. Значительно ускоряют решение проблем в бизнес-процессах.  

5. С их помощью можно проводить подготовку и обучение кадров в компании. 

6. Повышают контроль над деятельностью, за счет разбития данных на структуры. 

7. Наличие хорошо отлаженной по взаимодействию внутри организации СППР дает преимущества по 

сравнению с конкурентами. 

8. С помощью выдвигаемыми предложениями СППР открываются новые подходы к решению 

нестандартных, а также ежедневных задач.[4] 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИУМЕ 

 

Современные общества предстают перед исследователями сложными самоорганизующимися 

социокультурными системами (СКС), включающими три уровня пространства самоосуществлении человека: 

микроуровень, мезоуровень и макроуровень. Изменения в социокультурных системах происходят, прежде 

всего, благодаря активности социальных субъектов: деятельности индивидов, функционированию социальных 

групп и общностей (элементов и условий существования системы). С точки зрения социокультурного подхода, 

культура формирует идентификацию индивида как социального субъекта с соответствующей ценностями, 

нормами, которые усваиваются в процессе социализации, способствуют формированию личности и решению 

задач жизнеобеспечения, саморазвития и, в конечном итоге, - воспроизводства всей социокультурной системы. 

Поэтому актуальность данной работы состоит в том, что человек как часть социального общества должен 

обладать ответственностью за свои поступки не только перед социумом, но и перед самим собой. [2] 

Социальная ответственность органически включена во всю совокупность многообразных отношений 

личности и общества, во все сферы жизнедеятельности людей, во все формы общественного индивидуального 

сознания. В таком весьма сложном общественном явлении как социально ответственные действия личности 

специфически отражаются и объективные законы общественного развития, и общественные интересы, и 

субъективная активность личности, ее ценности, потребности, интересы и оценки. 

Социальная ответственность выполняет многообразные функции: 

1. Ценностно-ориентирующую - ориентирует в нормах, ценностях, традициях, данного общества; 

2. Нормативно-регулирующую - выражает нравственные отношения, комплекс моральных требований и 

способов регуляции поведения в данном сообществе; 

3. Преобразующую - способствует преобразованию имеющихся знания в убеждения, систему взглядов на 

мир вокруг себя, на себя и свое место в этом мире. [1] 

Как отношения субъекта к своей жизнедеятельности в единстве с ее условиями, социальная 

ответственность не проявляется в действительности в «чистом виде», она проявляется через позитивную 

активную жизненную позицию и диспозицию (способность осуществлять изменения). Отношение к труду, 

отношение к собственности, отношение к нормам (дисциплинам), отношения к требованиям общества (для 

личности) и отношения к требованиям личности (для общества) и т.п. - всё это условия собственной 

жизнедеятельности, Главный социальный смысл ответственности в обществе не в том, чтобы удержать кого-

либо от поступка. Её основная задача - это функция побуждения к общественно полезной деятельности во всех 

сферах общественной жизни, максимальная самоотдача личности. [3] 

Основными признаками ответственности можно считать верность личности в исполнении обязанностей 

и ее готовность отвечать за последствия своих действий, точность, пунктуальность. Все это подразумевает 

честность, справедливость, принципиальность личности. Для реализации названных качеств необходимы 

развитые эмоциональные черты: способность к сопереживанию, чуткость к чужой боли и радости. Исполнение 

любой обязанности требует также волевых качеств и усилий: настойчивости, усердия, стойкости, смелости, 

выдержки. 

Наиболее полно личность характеризуется с точки зрения выполнения социальных или нравственных 

требований, вызовов среды. Ответственность - ответ вызову среды (природной, социальной), моральный и 

социальный выбор. В реальной жизни выбор Выступает в тесной связи с сугубо практическими вопросами: что 

делать, как поступить в данной конкретной ситуации и какова мера ответственности субъекта не в обще, а в 

этом именно случае. 

Существование человека всегда уникально и в то же время всегда фактически существование возлагает 

на себя ответственность за свое присутствие в мире. Это выглядит как стратегия человеческого бытия, как 

жизненный проект. Реализуя его, человек волен выбирать свой жизненный путь сам, будучи наделен 

изначальной экзистенциальное свободой. [4] 

На основе сопоставления иерархических уровней социальной ответственности человека, проявлений его 

ценностно-смысловой сферы и особенностей личного выбора в единстве с дополнительными критериями 

(духовность, рефлексия, творчество) Л.А. Барановская выделила следующие типы поведения, которые в 

точности характеризуют проявление социальной ответственности человека в определенной степени: 

1. Социально ответственное поведение - человек проявляет себя как активный субъект социальной 

деятельности; всегда устремлен на результаты, которые будут благом для всех; в любой ситуации 

руководствуется духовными ценностями, идеалами, нормами; обладает высокоразвитой способностью к 

социальной рефлексии его деятельность носит творческий характер; личный выбор осознан, ориентирован на 

благо себя и других людей; модальности «ответственный за» и «ответственный перед» сбалансированы; 
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2. Социально ориентированное поведение - человек проявляет себя как активный субъект социальной 

деятельности, устремлен на результаты, которые будут благом для него самого и значимых для него людей; 

руководствуется преимущественно нормами, а духовными ценностями - избирательно; обладает способностью 

к социальной рефлексии; к деятельности относится творчески; личный выбор осуществляет в соответствии с 

личной пользой и благом значимых для него людей, модальность «ответственный перед» доминирует над 

модальностью «ответственный за»; 

3. Социально пассивное поведение - человек проявляет себя как активный субъект деятельности только 

при наличии личного интереса, не устремлен на результаты, которые будут благом для него самого и значимых 

для него людей; руководствуется исключительно нормами, духовные ценности часто игнорирует; скорее не 

склонен к социальной рефлексии; к деятельности подходит не всегда творчески; личный выбор носит 

индифферентный характер; модальность «ответственный перед» и «ответственный за» не выражены; 

4. Асоциальное поведение - человек проявляет себя как активный субъект, в основе чего лежат 

исключительно материальные потребности и потребности в доминировании; устремлен на результаты, которые 

принесут пользу ему, окружающие люди рассматриваются как средство для достижения цели; не 

руководствуется общественными нормами, нарушает правила поведения, духовные ценности часто игнорирует; 

может быть склонен к социальной рефлексии, но руководствуется ее результатами исключительно в 

собственных интересах; деятельность носит квазитворческий характер; личный выбор ориентирован на 

собственную выгоду, пользу для себя, модальность «ответственный перед» и «ответственный за» нравственно и 

социально обесценены; личный выбор ориентирован «против людей». [1] 

В Украине общественное поведение большинства проявляется на уровне асоциального поведения, это 

объясняется тем, что современное общество сформировано на основах распада советского режима и 

формирование Украинского общества и государства в эпоху 90-ых годов. Но все же проявление такого 

поведения распространяется не на всех людей, существуют множество общественных формирований, которые 

призывают к изменению своего поведения и переходу к социальной ответственности, примером таких 

формирований служат волонтерские организации, которые призывают к безвозмездной помощи нуждающимся. 

Такое поведение, несомненно, можно назвать социально ответственным и стремление людей к изменению 

своего внутреннего «Я», ориентированного на свою выгоду к становлению активного социального поведения, 

направленного на духовные ценности. 
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Україна пройшла тяжкий шлях в ході формування своєї економічної системи. На даний момент ми 

перейшли до ринкової економіки. А як відомо ринкова економіка передбачає собою приділення великої уваги 

управлінню персоналом. 

На сьогодні є важливим розкриття проблеми управління персоналом, учасниками якого є представники 

молодіжних субкультур. Жоден автор не висвітлює цієї проблеми. Відомості по даній темі можна знайти тільки 

у зарубіжних авторів. Хоча навіть у зарубіжних виданнях присвячено цьому питанню дуже не велику увагу.  

Беручи до уваги Україну, слід зазначити, що управлінню персоналом приділяють лише одинадцять 

відсотків від усіх підприємств. Всі ж останні являються так званими «школами виживання».  

На даний момент плинність кадрів дуже потужна і на зміну людям, які «підкрадаються» до 

непрацездатного віку приходять молоді. В нашому суспільстві сформувалася велика кількість молодіжних 

субкультур. Молодь збирається в групи, які мають спільні інтереси, найчастіше таким інтересом являється 

напрям в музиці. В цих групах присутня загальна мета, найпоширенішими: боротьба зі СНІДом, боротьба з 

наркотиками, алкоголем та тютюнопалінням. Субкультура молоді формується під впливом культури 

«дорослих» та обумовлена нею навіть у своїх контркультурних виявах. 

Молодіжна субкультура – це сім’я, в якій всі мають свій статус (наприклад як батько, мати, сестра, брат і 

т. д.) та притримуються певних правил. Як наслідок вони мають і спільні інтереси в одежі - це так би мовити 
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спосіб самовираження. Найчастіше ця одежа викликає погане враження у людей, які пройшли «школу СРСР». 

Якщо в трудовому колективі з’являється представник молодіжної субкультури, це явище супроводжується 

неприязню та в якійсь навіть мірі озлобленістю його колег. Звичайно починаються конфлікти. І це навіть 

чимось схоже на геноцид. Так як поодинці кожна людина може сприйняти іншу не схожу на себе людину 

нормально, але ми ж говоримо про колектив. А колектив по суті справи – це суспільна група, в якій 

обговоренню піддаються навіть найменші та найнезначніші події, тим паче, що вже сказати про поповнення 

трудового колективу, та ще й «диваком». Тож менеджеру з персоналу слід бутиготовим до таких подій та вміти 

усунути подібний конфлікт. Мало того, ця ситуація може вплинути і на інші трудові колективи. 

Особливу увагу цьому питанню потрібно приділяти вже зараз, так як Україна переживає економічну 

кризу, відбувається масове звільнення  працівників, в основному на робочому місці залишаються 

найдосвідченіші. А найдосвідченіші – це люди приблизно 45-55 років. Приблизно через 4-5 роки Україна вийде 

з кризи, як наслідок підприємства знов будуть намагатися нарощувати виробництво, а для цього перш за все їм 

буде потрібна робоча сила.   

Не важко передбачити, що в складі новонабраної робочої сили будуть  представники молодіжних 

субкультур. Тож слід бути готовими до цього і поки є час підготуватися на стільки на скільки це можливо, щоб 

зустріти посткризовий період «з високо піднятою головою». Тому на нашу думку управлінцю слід в ідеалі 

знати всі положення основних молодіжних субкультур, вміти вдало формувати трудові колективи з 

представниками субкультур, вміти залагоджувати або усувати конфлікти між представниками трудового 

колективу та представниками субкультур. 
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АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ: ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В 

СИСТЕМЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Персонал в индустрии туризма является одни из основных ресурсов конкурентных преимуществ 

организации, и, следовательно, качество обслуживания в туристских организациях зависит от мастерства и 

сознательности их служащих. Качество звёзд у гостиницы - это не гарантия, а всего лишь претензии на высокое 

качество обслуживания, обещание его, и стандартизация гостиничного обслуживания сама по себе не в 

состоянии удовлетворить потребности гостя. Качество обеспечивают люди, их желание и умение понять гостя, 

организация их деятельности. Люди в индустрии туризма являются по меньшей мере частью компании и всё 

больше частью самого туристского продукта, за который организации и получают свой доход. 

В перспективе в индустрии туризма будет происходить переориентация управления по пути повышения 

эффективности использования персонала, что вызвано рядом причин, к которым относятся: 

 компания, не имеющая сильных кадров, в условиях рынка не выдержит конкуренции;  

 ведение бизнеса в условиях жёсткой конкурентной борьбы заставляет организацию повышать 

требования к сотрудникам;  

 возрастёт самостоятельность компаний в работе с персоналом, так как не стало министерств и единых 

нормативных актов, которые унифицировали работу с кадрами на совершенно разных по профилю 

предприятиях.  

Организация работы в большой степени зависит от самой компании, от инициативы и компетенции её 

руководства. Поэтому наиболее передовые туристские организации в мире уже в настоящее время признают, 

что для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке, необходимо иметь профессионально 

подготовленных сотрудников и серьёзно заниматься вопросами управления персоналом. 

Всё положительное, накопленное в подготовке инновационных кадров странами с развитой рыночной 

экономикой, может и должно эффективно использоваться в туристской практике с учетом ее особенностей. 

Реально предложить в этой области новую стратегию, которая включает следующие элементы: 

 реориентацию кадровой политики фирм с привлечением уже готовых высококвалифицированных 

работников со стороны для формирования ядра персонала за счет повышения квалификации собственных 

работников; 

 сотрудничество компаний с университетами, колледжами, училищами в области разработки учебных 

программ по новым технологиям, в деле подготовки специалистов новых профессий; 

 использование системы непрерывного обучения и повышения квалификации кадров внутри 

предприятия, подход к обучению как к интегральной части современного производственного процесса. 
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Так, приведение гостиничного сервиса в Украине  к мировым стандартам подразумевает подготовку 

квалифицированного персонала как среднего звена, так и менеджеров. Нельзя сбрасывать со счетов и тех 

работников туристского и гостиничного сервиса, которые работают в отрасли многие десятилетия. 

Поднимается вопрос об их переподготовке, а не редко и о полной профессиональной переориентации. Решение 

этой задачи требует не только денежных вложений и времени, но и перестройки менталитета людей, 

привыкших работать по-старому. Не решив ее, нельзя достичь поставленных целей. 

Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая 

квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке 

труда и получают дополнительные возможности для профессионального роста как внутри своего предприятия, 

так и вне него. Получение в процессе профессиональной подготовки новых знаний способствует общему 

интеллектуальному развитию человека, расширяет его эрудицию и круг общения, укрепляет уверенность в 

себе. Поэтому возможность профессионального развития в собственной фирме высоко оценивается 

работниками и оказывает большое влияние на принятие ими решения о работе в той или иной организации, а 

капиталовложения в профессиональное развитие способствуют созданию благоприятного климата, повышают 

мотивацию сотрудников и их преданность организации. Выигрывает от внутрифирменного профессионального 

развития персонала и общество в целом, получая более квалифицированную рабочую силу и более высокую 

производительность труда без дополнительных затрат. 

Преобразуя организационно-экономический механизм, человек изменяется и сам. Поэтому наряду с 

интенсификацией трудовых процессов особое внимание должно уделяться изучению факторов, определяющих 

поведение и деятельность личности в процессе совместного труда. 

В литературе и в практической деятельности можно на ряд толкований процесса профессионального 

развития персонала:  

 продвижение кадров, их переподготовка и обучение,  

 повышение квалификации,  

 кадровый резерв,  

 регулирование и т.п.  

Все это, так или иначе, связано с обучением, т.е. с профессиональной подготовкой. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ПОДЧИНЕННЫХ 

 

 Проблема успеваемости офисных работников всегда  стоит довольно остро. Ведь даже если работник 

уделяет все свои 8 часов рабочего времени работе, то он может успевать меньше, чем его более ленивый, но 

образованный в плане тайм-менеджмента сотрудник. Прибавив к тому, что на данный момент предприятия 

пытаются максимально рационально распоряжаться средствами, и увеличивают требуемый уровень 

продуктивности для каждого сотрудника, получим, заинтересованность обеих сторон в изучении хотя бы основ 

тайм-менеджмента. 

 В первую очередь, сотрудникам необходимо провести координацию своего рабочего места, разложить 

кипы бумаг по стопкам, сделать своё рабочее место максимально комфортным и минимульно угнетающим. 

Далее, необходимо разграничить все свои накопившиеся дела, и дела будущих периодов на 5 групп: 

-Главная цель на день (обязательная к выполнению) 

-Часть объемного дела,  которое делается постепенно 

-То, что необходимо сделать, но не имеет ограничения по времени 

-Личностный рост- те дела, которые повышают ваши навыки/умения/квалификацию. 

- И , собственно дела, поступающие в течении дня. 

 После этого, стоит «расчертить» свой график на промежутки, и определить для каждого из них 

выполнение определённых задач. 

Например, проверка почты 3 раза в день. В 9.00 , 12.00 и 16.00. Часть объемного дела лучше выполнять с 9.10 

до 11.00, до получения основных главных задач на день. 

 При выполнении и соблюдении трёх этих задач,  вы заметите, то работать становится проще, вы 

становитесь эффективнее и успеваете выполнить большее, за меньший промежуток времени.  

 Также, возможно выполнение следующих рекомендаций: 

1. Обязательно составляйте список дел. 
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2. Корректируйте список дел каждый вечер, вычеркивая выполненные, добавляя новые и перенося 

невыполненные задачи. 

3. Безжалостно расставляйте приоритеты. 

4. Научитесь различать важное и срочное. Что важно, не всегда актуально. Что срочно, не всегда важно. 

5. Носите список дел всегда с собой. 

6. При прочих равных условиях, начинайте с самых трудных дел. 

7. Если дело займет меньше пяти минут, сделайте его сейчас же, если больше – занесите в список. 

8. Проверяйте электронную почту каждый день в определенное время и за определенное время. 

9. Выделяйте в день некоторое время, когда вы можете полностью и непрерывно сосредоточиться на 

своих задачах. 

10. Прежде, чем проверить почту, завершите свой самый трудный проект. 

11. Проведите инвентаризацию хотя бы за пару дней, чтобы знать, на что уходит ваше время. 

12. Выключите личные средства связи. 

13. Разбейте большую работу на части. Распределите их по важности. Выделите для каждого 

определенное время. 

14. Оставляйте небольшой запас времени на задачи, особенно крупные. 

15. Если каждый ваш день включает одни и те же рутинные задачи, постарайтесь проанализировать их 

выполнение и оптимизировать его. 

16. Назначайте определенные сроки для каждой задачи, причем по минимуму – работа умеет тенденцию 

расширяться настолько, насколько вы ей это позволите. 

17. Создавайте смарт-карты для всех ваших задач, пользуйтесь ими и сохраняйте их. 

18. Цените собственное время и избавляйтесь от тех, что его не ценит. 

19. Говорите “нет” всегда, когда вы можете это сказать. 

20. Не перегружайте себя. 

21. Перепоручайте все, что возможно. 

22. Читайте бумаги и письма один раз. 

23. Поощряйте себя к выполнению задач в конкретные сроки. 

24. Организуйте рабочее место, чтобы не тратить время на поиски. 

25. Назначайте сложные задачи на время пика  вашей суточной активности. 

26. Объединяйте задачи в группы. 

27. Используйте вынужденные простои (опоздания, ожидания, очереди) для мелких задач – почты, 

звонков. 

28. Помните – лучше выделяться чем-то одним, чем быть средним во всем. 

29. Не бойтесь сдавать проекты раньше времени – чем больше вы их мусолите, тем хуже они становятся. 

30. Всегда соблюдайте бизнес-условия, которые будут настраивать вас на нужный лад – освещение, 

одежда, кофе и т.п. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Слово «метод» - греческого происхождения, что в переводе означает способ достижения конечной цели. 

Под методом управления обычно понимается совокупность способов и приемов воздействий субъекта 

управленческой деятельности на управляемый объект для достижения поставленных целей. Под методами 

управления персоналом понимают способы воздействия на коллективы и отдельных работников с целью 

осуществления координации их деятельности для достижения целей организации.  

Существуют различные основания для классификации, или типологии, методов управления. В теории и 

практике управленческой деятельности в последние годы сложилось несколько подходов к типологии методов 

управления. 

Наиболее часто все методы управления классифицируются на: экономические, организационно-

административные и социально-психологические. Самыми действенными являются экономические методы, тем 

не менее, отсутствие чувства удовлетворённости от работы, сплочённости коллектива, заинтересованности в 

карьерном продвижении персонала, могут привести к негативным последствиям. 

Доктор экономических наук Р.А. Фатхутдинов предлагает иной подход к классификации современных 

методов управления. В основе его классификации лежит степень свободы объекта управления. Данная 

классификация связана со стилями управления. По его мнению, современные методы управления делятся на 

три группы: принуждения, побуждения и убеждения.  

Методы принуждения включают: подавление свободы, жёсткий контроль и авторитарный стиль 

управления. Методы побуждения нацелены на экономию ресурсов, повышение качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг. Методы убеждения в управлении основаны на исследовании 
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психологического портрета личности, мотивации ее потребностей, составляющих физиологические, духовные 

и социальные нужды. [1]  

Сравним японские, американские и европейские методы управления. 

Японскую систему управления можно рассматривать как синтез импортированных идей и культурных 

традиций. В японской системе менеджмента немало заимствований из американской системы управления 

персоналом, но в основе лежит характерное национальное отношение японцев к работе и к компании: 

преданность, отождествление с компанией и жертвенность. Методы, которые, в большинстве своём, 

используют японские руководители, можно назвать «побудительными». Как пишет Сатору Такаянаги: 

«Японские корпорации стремятся усиливать идентификацию своих работников с фирмами с помощью участия 

рабочих и служащих в принятии решений. Обычно японская компания в целях упрочения связей со своими 

служащими и для повышения их ответственности организует их участие в принятии решений на низовом 

уровне». [2] Ещё одно подтверждение того, что в японском менеджменте используются методы «побуждения» 

– это создание кружков по качеству выпускаемой продукции или оказываемых услуг, размещение в компаниях 

ящиков для предложений, проведение собраний, на которых обсуждается качество выпускаемой продукции, 

выступление лучших работников компании на конференциях по качеству и пр. Сделавшим удачные 

предложения служащим, компания выплачивает вознаграждение, величина которого зависит от ценности 

предложений. Участие сотрудников в кружках по качеству компания также всячески поддерживает и поощряет. 

Американские компании в качестве основной тактической задачи ставят максимизацию прибыли. 

Принципиально важным моментом, определяющим подход к практике управления, является то, что 

традиционно американские управляющие ориентированы на некие индивидуальные ценности и результаты. 

При этом вся управленческая деятельность в американских компаниях базируется на механизмах 

индивидуальной ответственности, оценке индивидуальных результатов, выработке четких, количественно 

выраженных и, как правило, краткосрочных целей. Методы, которые используют американские менеджеры – 

это методы «побуждения» (совпадение с японскими методами) и «принуждения». В американских компаниях 

применяется довольно жёсткая система управления с административными методами. 

Европейский менеджмент отличается от американского в незначительной степени. Связано это с 

близостью культур и свободы в плане обмена достижениями. Европейская модель управления в большей 

степени ориентирована на развитие партнерских отношений между предпринимателями и рабочими. Это 

проявляется в активном (по сравнению с американскими компаниями) участии персонала в собственности, 

прибылях и принятии решений, что обусловлено спецификой характера собственности. Можно привести 

несколько примеров формирования партнерских отношений в европейских странах. В Финляндии введена 

система «управления по результатам», при которой руководство совместно с подчиненными определяет 

результаты, которые они намерены достичь. В Австрии, Дании, Голландии, Люксембурге, Швеции принято 

соответствующее законодательство об обязательном участии рабочих в Советах директоров компаний с правом 

голоса. Работники компаний Франции также имеют своих представителей в советах директоров, но без права 

голоса в принятии решений. Во многих странах Западной Европы (Австрии, Франции, Швеции и др.) 

сотрудники имеют право участвовать также в решении социальных вопросов. Таким образом, не смотря на 

родство с американской моделью менеджмента, в европейской системе менеджмента чаще всего используются 

методы «убеждения». [3, с. 87] 

Исходя из этого, можно отметить, что в разных моделях управления используются все группы методов, 

но в разных пропорциях. Методы «принуждения» используют чаще в США, методы «побуждения» в Японии и 

США, а методы «убеждения» в европейских странах.  

Каждый метод руководства персоналом имеет как свои сильные, так и слабые стороны. Абсолютных, 

идеальных не существует. Поэтому перед руководителем встает несколько задач: 

· стремиться найти те методы, которые имеют с точки зрения стоящей задачи наибольший потенциал 

воздействия; 

· умело сочетать те или иные методы руководства, чтобы их комбинация максимально мотивировала 

подчиненных выполнить данное задание; 

· умело применять выработанные методы и их сочетание на практике. 

Выбор метода - это только половина проблемы. Необходимо владеть искусством успешного его 

применения.  

Руководитель при выборе метода управления должен также учитывать «эффект накопления» и «эффект 

привыкания». Длительное использование одного и того же метода, пусть даже эффективного, постепенно ведет 

к тому, что система управления адаптируется к нему, свыкается с ним. И это ослабляет воздействие метода.  

Итак, проблема сочетания методов воздействия очень сложная, так как необходимо исследовать не 

только сами методы, но и учитывать в полной мере ситуацию и, главное, черты характера тех работников, на 

которых эти методы направлены. Методы воздействия надо выбирать такими, чтобы они были «подходящими» 

для конкретного работника. Поэтому успех в выборе методов руководства связан не только с пониманием сути 

методов, особенностями их сочетаний и т.д., но и глубоким знанием и умением руководителя в каждом методе 

различать содержание, направленность и организационную форму его применения. 
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ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Развивающие компании, на сегодняшний день, нуждаются в профессиональном росте сотрудников, 

учитывая быструю смену технологий и глубокую реструктуризацию экономики, что диктует необходимость 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. С появлением новых технологий, на 

производство внедряется новое оборудование, которое требует определенной квалификации сотрудников. В 

условиях жёсткой конкуренции на рынке прогрессивные менеджеры заботятся о профессиональном развитии 

своих подчинённых, которое включает в себя приобретение сотрудниками новых знаний, умений и навыков.  

Как известно, в наши дни успеха добиваются те компании, руководители которых понимают, что 

эффективность деятельности их организации во многом зависит от человеческого фактора, а точнее, от уровня 

профессиональной подготовки сотрудников. Если персонал будет владеть требуемыми навыками и знаниями, 

то и организация не будет стоять на месте, будет развиваться и оставаться конкурентоспособной. 

Систематическое пополнение своих профессиональных знаний позволяет человеку сохранить качество и 

уровень своих профессиональных навыков на конкурентоспособном уровне. Обучение выгодно не только 

самому работнику, но и работодателю, потому что, вложив денежные средства в обучение сотрудников, 

работодатель получит еще больший доход в перспективе. Обучаясь, работник повышает свою квалификацию, 

что может поспособствовать продвижению по карьерной лестнице, увеличению заработной платы. А 

работодатель получает квалифицированный персонал, который будет выполнять работу качественно. 

Обучение на рабочем месте – достаточно распространенный инструмент работы с персоналом. Одним из 

самых эффективных видов обучения является тренинг, т.е. форма интерактивного обучения, целью которого 

является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в общении, а также метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков. Овладение работниками знаний, 

умений и навыков проходит под руководством руководителей, специалистов, преподавателей с опытом, а также 

наставников. Процесс любого обучения сотрудников на рабочем месте, в коллективной обстановке имеет 

определенные цели, важными из которых являются: 

1) Увеличение производительности труда на предприятии. Когда система обучения выстроена 

правильно и доступно с применениями новшеств, то данным образом легко можно повлиять на повышение 

мотивации работников, так как обучение сотрудников организации и их мотивация тесно взаимосвязаны. 

2) Подготовка персонала управления. Благодаря этой цели профессиональные компетенции 

работника будут формироваться быстро, в результате чего эффективность его работы будет выше. 

Соответственно, фирма не понесет от этого большие убытки. 

3) Возобновление и формирование персонала. Любое предприятие старается удержать самых 

талантливых работников, развивать их навыки и способности.  

4) Повышение результативности периода времени, когда новый сотрудник адаптируется в 

компании. Все большее количество компаний пытаются найти профессионалов современного поколения. В 

этот период новичок перенимает профессиональные знания сотрудников, изучает отношения сложившиеся 

внутри предприятия и передает свои знания, полученные во время обучения. Поэтому адаптационное 

обучение сотрудников будет эффективным. Новый сотрудник понимает стратегию компании, от чего 

зависит деятельность новичка и его обучение в будущем. Отношения между организацией и человеком 

могут сложиться, только если он принимает ценности компании, в которую пришел работать. 

5) Повышение мотивации каждого сотрудника. Благодаря мотивации сотрудник улучшит 

эффективность работы на предприятии. 

6) Быстрые решение проблем бизнеса. В последнее время в организациях используются методы 

обучения сотрудников, помогающие решать проблемы компаний, подразделений. В то время как 

«общеобразовательные» программы отходят в сторону.  

7) Создание команды. Благодаря общим, дружеским усилиям и сплоченности предприятие 

сможет достигнуть высот в их карьере.  

Важнейшим условием успешного обучения является грамотно составленная программа тренинга. Важно, 

чтобы программа была именно «для участников», их опыт и задачи, а не про каких-то других людей. Один из 

парадоксов тренинга заключается в решении вопроса о том, кто главный? На чьи интересы должна быть 

ориентирована в первую очередь программа тренинга: на руководителя, который оплачивает обучение, или на 
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сотрудников, на тех, кто участвует? В тренинговом контракте представлены три стороны: руководитель, 

участники и тренер. Каждая из сторон имеет свои интересы, а тренинговое пространство позволяет успешно их 

объединить. 

Решение о проведении тренинга принимает руководитель или (в больших компаниях) менеджер по 

персоналу. Реализовать какую-то тренинговую программу для всех желающих помогает специализированный 

тренер, который предлагает структурированный и систематический подход к обучению на работе, состоящий 

из четырех этапов: 

1.Подготовка. Тренер разбивает работу на много небольших заданий, готовит рабочее место. 

Необходимо предварительно выяснить уровень знаний и способностей обучающихся, их отношение к работе. 

Затем идет установление контакта с обучающимся, внушается вера в успешное завершение обучения, создается 

интерес к обучению. Важно показать сотруднику, что обучение приведет к большей уверенности в собственных 

силах, облегчению выполнения работы, более высокому уровню продуктивности; 

2.Проводится инструктаж. Сотруднику рассказывают, показывают на примере, объясняют и 

демонстрируют выполнение всех задания. Разбивают работу на легко выполняемые задания, предоставляя 

лишь то количество информации, которое сотрудник может воспринять за раз. Объясняют, почему задания 

должны выполняться именно таким образом. Показывают, как данная работа встраивается в систему бизнеса. 

Задают вопросы, чтобы определить уровень понимания; 

3.Выполнение работы. Под присмотром тренера, сотрудник сначала выполняет каждый этап задания 

отдельно, а затем все задание от начала и до конца. Затем тренер предоставляет обратную связь и поощрение. 

Оптимальный вариант, когда на данном этапе тренер не говорит, как выполнять работу, а задает вопросы, 

чтобы сотрудник сам вспомнил как правильно; 

4. «Следуй за мной»(самостоятельная работа участника тренинга). Тренер наблюдает, как сотрудник 

выполняет работу. Затем тренер оставляет сотрудника выполнять работу самостоятельно, но рассказывает, где 

его можно найти в случае, если понадобится помощь. 

Если персонал остается не удовлетворенным от предложенной программы тренинга или же считает, что 

ему она совершенно не нужна, для дальнейшей карьеры, тренер начинает искать оптимальную модель 

удовлетворения потребностей участников. Например, существует несколько базовых моделей тренинга. 

1) Развитие карьеры. В этой модели тренер пытается сопоставить представления участников 

группы о собственной карьере и их жизненные планы по развитию организации в целом. Применяя данную 

модель, в начале тренинга проводится тщательный опрос участников по цели. Затем тренер дает 

упражнения на четкую формулировку цели, исследования жизненного пути и его перспектив, личностные 

ценности и приоритеты. Далее участники обрабатывают полученную информацию с целью развития 

организации и создают собственный планы обучения. 

2) Развитие компетентности.  Второй вариант тренингов - программы, направленные на развитие 

профессиональной компетентности, согласно желаниям заказчиков. В их проведении может участвовать не 

только психолог-тренер, но и специалист какой-то другой области. Обычно такие тренинги проводят в 

рамках регулярной подготовки и переподготовки персонала. К этой группе можно отнести такие типичные 

тренинги: 

 телефонное общение; 

 техники прямых продаж; 

 презентации; 

 конфликтология; 

 мотивационный менеджмент и тому подобное. 

3) Решения конкретных проблем. Иногда тренинг заказывают тогда, когда организация находится 

в процессе кризиса или реорганизации. Это приводит к возникновению организационных, управленческих, 

межличностных проблем, которые надеются решить с помощью тренинга. Тренеру следует быть особенно 

внимательным, выполняя такие заказы, поскольку большинство этих проблем было бы гораздо удобнее 

решать иначе. При подготовке тренинга согласовывают с заказчиком, какие именно варианты решения 

проблем и конфликтов он считает допустимыми для организации. 

Перед тренером и группой возникают следующие проблемы: 

 конфликты между работниками; 

 планирование перспектив развития предприятия и перерозподил обязанностей; 

 преодоление проблем, связанных с реорганизацией; 

 создание нового отдела и тому подобное. 

В ходе такого тренинга применяют организованную групповую дискуссию, методы мозгового 

штурма, организационно-деловые игры. 

4) Выявление несоответствий и создание мотивации развития. Один из вариантов создания 

мотивации тренинга - выявление несоответствия реальности поведения и желаемого стандарта. Для этого 

проводят предварительные исследования (например, поведения продавцов в торговом зале), по которым 

тренинговая компания пишет отчет и дает предложения о проведении тренинга. В таком отчете следует 

четко определить, какие навыки и умения персонал уже имеет, каких навыков не имеет и к каким 

последствиям это приводит. 
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Завершающим этапом тренинга является оценка его результативности, так как становится  неотъемлемой 

частью цикла проведения обучения. Здесь также существуют разные подходы. Один из наиболее продуктивных 

подходов был предложен  Д. Киркпатриком. Модель Киркпатрика включает четыре уровня оценки: 

1.Реакция: насколько обучение понравилось участникам. 

2.Усвоение: какие факты, приемы, техники работы были усвоены в результате обучения. 

3.Поведение: как в результате обучения изменилось поведение, действия участников в рабочей 

обстановке. 

4.Результат: каковы осязаемые результаты обучения для организации, измеренные через сокращение 

затрат, сроков, улучшение качества и т.д. 

Чаще всего используется оценка эмоциональной удовлетворенности тренингом: она наименее 

трудоемкая и результат выдается сразу же.  

Участники могут быть очень довольны. Но обучение не имеет смысла, если его следствием не будут 

изменения на рабочих местах, такие как, например, снижение количества жалоб, соблюдение техники 

безопасности, дружелюбность в общении с клиентом. Парадоксом результативности является то, что 

долгосрочная результативность определяется факторами, лежащими за пределами самого тренинга.  В их числе 

– поддержка результатов тренинга руководством, поощрение и закрепление позитивных изменений в 

поведении сотрудников при помощи организационных инструментов (например, премии, специальные 

компенсации и выплаты, участие в социальных программах предприятия и т.д.). Оценка результатов тренинга 

завершает цикл обучения и в идеале должна подтвердить целесообразность обучения, продемонстрировав его 

влияние на эффективность компании. 

Проведение тренингов с каждым днем становится все более популярным видом улучшения способностей 

персонала не только в мировых бизнес-компаниях и предприятиях, а и в новых организациях, формирует 

мотивацию карьерного роста, дает нужные навыки и помогает провести профессиональный отбор участников 

по их возможностям работать на руководящей должности. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Туризм у сучасних умовах є надзвичайно динамічною галуззю економіки та невід’ємною складовою 

більшості регіональних суспільних систем, спостерігається інтенсивний розвиток територіальної експансії 

туристичної діяльності, як наслідок, актуальнішими стає питання вивчення сфери туризму в аспекті 

економічної безпеки, оскільки туризм чинить як позитивний, так і негативний вплив на людей, економіку і 

навколишнє середовище.  

Залежно від масштабів туристської діяльності можна виділити 5 рівнів системи безпеки туристської 

сфери [1]: 

 мега-рівень (міжнародний, міждержавний); 

 макро-рівень (державно-галузевий); 

 мезо-рівень (регіональний); 

 мікро-рівень (оперативно-виробничий); 

 нано-рівень (індивідуальний, особовий). 

На кожному рівні присутній свій об'єкт безпеки: світ в цілому, держава/галузь, регіон/район, 

підприємство/організація, людина (турист/працівник індустрії туризму /мешканець міста). 

Слід наголосити, що сучасна туристична сфера в найбільшому обсязі ототожнюється з діяльністю 

туристичних підприємств, що визначаються як будь-які організації, які виробляють туристичні товари чи 

надають послуги туристам. У нинішніх умовах господарювання туристичне підприємство розглядається як 

відкрита система, що функціонує в нестабільному та динамічному зовнішньому середовищі, яке створює 

загрози та небезпеки ефективного господарювання суб’єктів туристичної діяльності [2]. В свою чергу, 

економічну безпеку туристичного підприємства пропонують розглядати як стан захищеності суб’єкта 
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господарювання від зовнішніх і внутрішніх загроз, що характеризує його здатність забезпечувати стабільні 

результати виробничо-господарської діяльності та стійкі позиції на туристичному ринку. Успішне 

функціонування та розвиток туристичних підприємств багато в чому залежить від ефективних управлінських 

рішень щодо забезпечення їх економічної безпеки. Підприємства туристичної галузі особливо чутливо 

реагують на зміни факторів зовнішнього середовища, адже їх виробничо-господарська діяльність та продукти 

праці характеризуються специфічними особливостями. 

Предметом економічної безпеки туристичного підприємства виступають правові, економічні та 

виробничі відносини, матеріальні, фінансові та інформаційні ресурси, які визначають його здатність 

забезпечувати досягнення поставлених цілей. Об'єкт економічної безпеки туристичного підприємства визначає 

зміст безпеки, мету і засоби її забезпечення, безпосередньо впливає на формування системи та механізмів її 

забезпечення. Особливості діяльності туристичного підприємства обумовлюють принципи та функціональні 

складові безпеки та впливають на вибір суб'єкта економічної безпеки [3], та формують умови формування 

системи економічної безпеки туристичного підприємства, яка охоплює такі послідовні етапи: 

 вивчення специфіки бізнесу підприємства, його сегмента на ринку туристичних послуг; 

 аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічної безпеки туристичного підприємства, вивчення 

інформації про потенційних кризових ситуаціях, їх причини та шляхи врегулювання; 

 аудит наявних коштів із забезпечення безпеки та аналіз їх відповідності виявленим загрозам; 

 розробка мети та стратегії економічної безпеки туристичного підприємства; 

 моделювання нової системи економічної безпеки туристичного підприємства. 

Основне значення системи економічної безпеки туристичного підприємства полягає в тому, що вона 

повинна мати попереджувальний характер, а основними критеріями оцінки її надійності та ефективності є [4]: 

 забезпечення стабільної роботи підприємства, збереження і примноження фінансів і матеріальних 

цінностей; 

 попередження кризових ситуацій, у тому числі різних надзвичайних подій, пов'язаних з діяльністю 

«зовнішніх» або «внутрішніх противників». 

Задля реалізації поставлених умов забезпечення економічної безпеки туристичних підприємств, вона  

повинна здійснюється під впливом елементів державного регулювання туристичної діяльності, а саме: 

нормативно-правових актів; сприяння просуванню туристичного продукту на внутрішньому та світовому 

туристичних ринках; ліцензування і стандартизація в туристичній індустрії; виділення прямих бюджетних 

асигнувань; податкове та митне регулювання; надання пільгових кредитів; сприяння розвитку наукових 

досліджень сфери туризму [5]. Так, в результаті державного та регіонального впливу на суб’єкти туристичної 

діяльності через методи управління прямого та опосередкованого впливу змінюється і рівень економічної 

безпеки туристичних підприємств в позитивну чи негативну сторону  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЗЕПЕКИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кризова ситуація, що існує сьогодні в економіці призвела до погіршення економічних показників 

підприємств туристичної сфери, зниження рівня конкурентоспроможності та інноваційної активності, що 

вплинуло на стан їх економічної безпеки. Тому питання протистояння загрозам та забезпечення економічної 

безпеки турпідприємств стоять дуже гостро.  

Аналізуючи наукові праці, в яких розглядаються основні аспекти безпеки в туризмі (Корж Н.В., Мічурін 

С.Б.), економічну безпеку можна розділити на три складові: перша складова – безпека туристичного бізнесу в 

економічному сенсі, друга - безпека туристичних об’єктів (геоторій, дестинацій), остання - безпека туристів. 

Перший компонент найчастіше розглядається на рівні конкретних туристичних підприємств і є основним в їх 

операційній діяльності.  
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На думку багатьох науковців, трактування безпеки туризму за останні десятиліття зазнало суттєвих змін: 

від більш менш пасивного фактора – до активного елемента туризму та імперативу здійснення туристичної 

діяльності [1]. Найбільш точно Корнієнко О.М. визначає сутність економічної безпеки розвитку туристичних 

підприємств в забезпеченні найкращого використання ресурсів для запобігань загрозам підприємству, 

створенні умов ефективного функціонування й забезпечення стійкого стану щодо зовнішніх і внутрішніх змін 

середовища. Стійкість підприємства вона пропонує співвіднести з розрахунком рівноважно безпечного стану, 

для якого характерна збалансованість загроз і протидій у рамках життєвого простору підприємства [3]. 

Лише системний підхід та чітко визначений комплекс заходів є запорукою надійного захисту економіки 

будь-якого підприємства, в тому числі і туристичного. Для цього необхідна система економічної безпеки, що є 

комплексом організаційно-управлінських, режимних, технічних, профілактичних і пропагандистських заходів, 

спрямованих на якісну реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз. До 

зовнішніх загроз можна віднести зниження попиту на туристичні послуги, зниження рівня якості життя 

населення, високу конкуренцію, протиправну діяльність кримінальних структур, конкурентів, фірм і приватних 

осіб, що займаються шпигунством або шахрайством, неспроможних ділових партнерів, раніше звільнених за 

різні проступки співробітників туристичних організацій, а також правопорушення з боку корумпованих 

елементів з числа представників контролюючих і правоохоронних органів. До внутрішніх загроз відносяться 

шкода безпеці клієнта при використанні туристичної послуги, зниження рівня кваліфікації персоналу, дії або 

бездіяльність (в тому числі навмисні і ненавмисні) співробітників організації, що суперечать інтересам її 

комерційної діяльності, наслідком яких може бути нанесення економічних збитків туристичному підприємству, 

витік або втрата відомостей, які є комерційною таємницею або містять конфіденційну інформацію, підрив 

ділового іміджу організації в бізнес-колах, виникнення проблем у взаєминах з реальними і потенційними 

партнерами (аж до втрати важливих контрактів), конфліктних ситуацій з представниками кримінального 

середовища, конкурентами, контролюючими та правоохоронними органами, виробничий травматизм або 

загибель персоналу і т. д. 

Можна виділити наступні елементи  системи економічної безпеки туристичного підприємства:  

 безпека засобів перевезень, розміщення та харчування туристів;  

 безпека зв'язку;  

 безпека туристичного продукту;  

 внутрішня безпека;  

 екологічна безпека;  

 захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації;  

 інформаційна та комп'ютерна безпека;  

 конкурентна розвідка.  

 технічна безпека; 

 фізична безпека туристів;  

 фінансова безпека;  

Рівень економічної безпеки залежить від того, наскільки ефективно керівництво підприємства уникає 

можливих загроз і усуває негативні наслідки окремих негативних елементів зовнішнього і внутрішнього 

середовища. Для цього необхідно дотримуватись певного алгоритму дій. Етапи побудови системи економічної 

безпеки туристичного підприємства зображено на рис. 1. 

В контексті системи економічної безпеки туристичного підприємства, керівництву необхідно 

здійснювати наступні заходи: по-перше, сформувати необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, 

прав інформації, технології обслуговування туристів, обладнання); по-друге, враховуючи функціональні 

складові економічної безпеки, розробити загальностратегічні прогнози та спланувати діяльність підприємства у 

довгостроковому періоді; також загальнотактичне планування економічної безпеки за функціональними 

складовими; тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства; оперативне управління 

фінансово-господарською діяльністю підприємства; а також здійснення функціонального аналізу рівня 

економічної безпеки; загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки. 



90 

 
Рис. 1. Алгоритм побудови системи економічної безпеки туристичного підприємства. 

 

Зазначивши теоретичні основи економічної безпеки туристичного підприємства, слід виявити заходи 

підвищення економічної безпеки сфери туризму:  

1) підвищення конкурентоспроможності туристських дестинацій на внутрішньому і міжнародному 

ринках шляхом підвищення якості туристських товарів і послуг; поліпшення якості обслуговування та умов 

праці; створення сприятливого ділового середовища; розвиток бренд-менеджменту; підвищення рівня безпеки 

туристів і місцевого населення; формування професійних кадрів у сфері туризму; 

2) розвиток внутрішнього і в’їзного туризму; 

3) скорочення сезонного попиту за рахунок розвитку позасезонних видів туризму (соціального, 

ділового, лікувального); розвиток зимових видів туризму; 

4) використання в процесі виробництва туристської послуги продуктів і товарів місцевого виробництва; 

5) стійкий розвиток туризму внаслідок збереження природної і культурної спадщини. 

Отже, досліджені теоретичних аспектів економічної безпеки туристичного підприємства вказують на 

необхідність формування системи її забезпечення на туристичних підприємствах, що зможе вплинути на 

ефективність їх функціонування в умовах глобальної нестабільності. Тільки при комплексному здійснення в 

необхідному обсязі зазначених організаційно - економічних заходів туристичні підприємства зможуть досягти 

належного рівня економічної безпеки. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРІЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Здійснення реструктуризації припускає методологічне забезпечення, що відбиває процес, з одного боку, 

спрямований на підвищення ефективності системи управління підприємством, а з іншого боку, виступає в ролі 

об'єкту реалізації управлінських рішень. У сучасній економічній літературі представлені безліч методологічних 

підходів до управління розвитком підприємств. 

вивчення специфіки бізнесу підприємства, його сегмента на ринку туристичних 

послуг 

аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічної безпеки туристичного підприємства, 

вивчення інформації про потенційних кризових ситуаціях, їх причини та шляхи 

врегулювання 

аудит наявних коштів із забезпечення безпеки та аналіз їх відповідності виявленим 

загрозам 

розробка мети та стратегії економічної безпеки туристичного підприємства 

моделювання нової системи економічної безпеки туристичного підприємства 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11knvtvy.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2011_2/11knvtvy.pdf
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Суть реструктуризації з позиції ресурсного підходу - перетворення структури підприємства здійснюється 

на підставі певних існуючих «стратегічних компетенцій» (унікальні ресурси і організаційні здібності 

підприємства). 

У рамках процесного підходу реструктуризація підприємства визначається як процес зміни структури 

організації, який заснований на процесних інноваціях в системі управління підприємством. Зміна структури 

процесів дозволяє підприємству проводити безперервну і послідовну адаптацію залежно від умов ринку. Таким 

чином, реструктуризація виступає як інструмент, який реінтегрує фундаментальні операції в єдині бізнес-

процеси. 

В якості недоліків процесного підходу, варто виділити складність його впровадження у зв'язку з тим, що 

з'являється необхідність розробки стандартів, документального оформлення кожного процесу, регламентації 

управління, а також в освоєнні співробітниками, особливо керівництвом компанії, нових навичок і знань, на що 

вимагається досить довгий час. 

У рамках позитивного підходу виділяються наступні принципи: перетворення вищого керівництва 

компанії на «агентів змін»; забезпечення причетності і повної залученості усього ключового складу організації 

в проектування і здійснення організаційних змін; опора на цільові команди, групову динаміку і синергію; 

«бенчмаркінг» і «краща практика» - основні інструменти, покликані перекрити нестачу експертної допомоги з 

зовнішнього середовища; відкриття бачення - основний момент організаційних перетворень; вирощування - на 

противагу впровадженню організаційних змін. 

Недоліками цього підходу є ігнорування «минулого» підприємства при аналізі, концентрація тільки на 

«майбутньому», що неприйнятно, оскільки при реструктуризації як процесі, безпосередньо пов'язаному з 

розвитком підприємства, необхідно зважати на специфіку «минулого», яка є одним з визначальних чинників 

розвитку. Також варто згадати про недолік бенчмаркінга. Він полягає в трудності отримання об'єктивних даних 

в силу їх закритості. Існуючі системи фінансового і податкового обліку не завжди дають можливість отримати 

реальні дані. 

В рамках інституціонально-еволюційного підходу реструктуризація є динамічним процесом, що протікає 

еволюційно під впливом змін в науці і технології, потреб ринків, змін в організації і правових стосунках, а 

також, це комплекс планованих заходів, вбудованих в загальну систему управління економікою і спрямованих 

на регулювання колишньої системи інститутів і впровадження нових. 

В зв'язку з цим пропонується розглядати реструктуризацію підприємства як цілеспрямоване, комплексне 

і планомірне перетворення його структури, обумовлене переходом до нової конкурентоздатної фази розвитку 

економічної системи. 

Разом з достоїнствами також є недоліки цього підходу, такі як неповноцінні методи математичної 

формалізації, переважний облік трансакційних витрат поза зв'язком з іншими витратами, описовий характер 

аналізу. Також не визначений взаємозв'язок між еволюцією різних рівнів економіки. 

Безпосереднє застосування кібернетичного підходу відносно реструктуризації підприємств є 

перспективним засобом аналізу. Підхід дозволяє виявити системний взаємозв'язок організації випуску 

продукції і механізмів розподілу фінансових ресурсів між компонентами цього випуску. 

Слід зазначити недолік кібернетичного підходу, який полягає у відсутності властивості самоорганізації, 

що не відповідає природним системам. Крім того, кібернетична модель, як і будь-яка інша, має обмежену 

достовірність і справедлива лише для певних умов. 

Системний підхід до реструктуризації, а саме високий рівень наукової абстракції і широта охоплюваних 

питань, дозволяє здолати більшість недоліків інших підходів. 

До недоліків системного підходу відносно реструктуризації варто віднести необхідність створення 

методичного забезпечення відповідного рівня і класу, що має на увазі під собою збір і обробку величезного 

масиву початкової інформації, значні тимчасові і фінансові витрати, а також апробацію стосовно різних галузей 

і міжгалузевих комплексів. Крім того, на сьогодні в економічній науці є серйозна проблема, пов'язана з оцінкою 

ефективності конкретних форм системної методології. 

Відносно реструктуризації підприємства неокласичний підхід пропонує незмінну, жорстку структуру 

підприємства. У цьому підході гнучким є внутрішній зміст структурного підрозділу. При зміні параметрів 

зовнішнього середовища підприємства відбувається зміна функцій і зон відповідальності підрозділів компанії. 

Таким чином, втрачає своє значення багатогранність моделей господарської поведінки, а розроблені на базі 

цього підходу моделі адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища стають неадекватними. 

Недоліками функціонального підходу є відсутність стратегічного завдання, що лежить в основі 

реструктуризації, і обмеження мети реструктуризації тільки вдосконаленням організаційної структури 

управління. Також в процесі адаптації до змін зовнішнього середовища виникає необхідність підвищення рівня 

спеціалізації функціональних підрозділів системи управління, що призводить до зростання рівнів ієрархії і 

зниження швидкості руху інформації. 

В цілому функціональний підхід не відповідає вимогам структурованості, мотивації, гнучкості, 

адаптивності, синергії. 

Відносно реструктуризації, проведення якої характеризується високою мірою невизначеності, 

ситуаційний підхід припускає розробку сценаріїв, які могли б відбити істотні ситуаційні зміни в реалізації 

реструктуризації, а значить передбачити наслідки, тим самим знижуючи ризики реалізації реструктуризації і 

дозволяючи застосовувати типові сценарії розвитку ситуації. 
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До основних недоліків ситуаційного підходу слід віднести складність формування набору стандартних, 

типових ситуацій: якщо цей набір сформований з помилками, рішення, прийняті на його основі, теж будуть 

помилкові. Також в якості недоліків - домінуюча роль суб'єктивного чинника, відсутність стратегії і політики 

управління. 

У рамках стратегічного підходу реструктуризація виступає як єдиний комплекс погоджених заходів по 

підвищенню конкурентоспроможності підприємства, відповідно до загальної стратегії його розвитку, 

заснованої на стратегічному прогнозуванні. 

Недоліки стратегічного підходу наступні: різко посилюються негативні наслідки помилок стратегічного 

передбачення, в силу своєї суті стратегічний підхід не дає точної і детальної картини майбутнього; стратегічне 

управління не може бути зведене до набору рутинних процедур і схем унаслідок відсутності інструментальної 

теорії, яка пропонує, що і як робити при рішенні певних завдань або ж в конкретних ситуаціях. 

Відповідно до проектного підходу, реструктуризація, будучи складним структурованим процесом, має 

характеристики, що дозволяють розглядати її як проект, тобто цілеспрямований захід, відмінний за змістом від 

основної діяльності підприємства, обмежений за часом і ресурсами, вимагаючи залучення фахівців різних 

кваліфікацій. Цілі підприємства встановлюються як проекти бажаного стану на довгострокову перспективу. 

Незважаючи на ряд достоїнств і широке поширення, проектний підхід до управління має ряд істотних 

недоліків: нечіткий розподіл прав і відповідальності між учасниками проекту може привести до анархії; задіяні 

в проектних командах співробітники погано усвідомлюють свої місця на підприємстві, від керівника проекту 

потрібно не лише управління усіма стадіями його життєвого циклу, але і облік його місця в мережі проектів 

підприємства; дроблення ресурсів помітно ускладнює підтримку і розвиток виробничого і науково-технічного 

потенціалу підприємства як єдиного цілого. 

В рамках синергетичного підходу реструктуризація виступає як необхідний і перманентний процес 

існування і саморозвитку підприємства, який здійснюється на основі синергетичних механізмів взаємодії 

елементів. Формуються нові, змінні структури системи з когерентною поведінкою. Як наслідок, 

реструктуризація забезпечує адаптивність до складного, динамічного конкурентного середовища і призводить 

до компенсації недоліків і посилення достоїнств елементів системи. 

Визначая недоліки синергетичного підходу, варто відмітити його неопрацьованість: визначені лише 

контури моделі виробничих систем на основі ефекту зворотного позитивного зв'язку. Належить досліджувати 

закономірності еволюції виробничих систем і обґрунтувати синергетичну інтерпретацію їх перебудов і 

переходу від нестійкої рівноваги до стійкої рівноваги. 

Здійснений аналіз методологічних підходів до реструктуризації підприємств дозволяє зробити висновок, 

що виділити найбільш відповідний, універсальний методологічний підхід не можливо. Варто використати 

змішаний методологічний підхід до реструктуризації, принципи якого відповідатимуть ускладненню умов 

діяльності промислових підприємств під впливом процесів глобалізації економіки, впливу зовнішнього 

середовища.  

Найбільш оптимальним змішаним підходом є синтез інституціонально-еволюційного і синергетичного 

підходів з розглядом промислового підприємства як виробничої системи. Пропонований підхід дозволить: 

зробити реструктуризацію, в перспективі перетворюючи реструктуризацію на перманентний процес, в 

узгодженні із загальною системою управління економікою; регулювати існуючу систему інститутів і 

впроваджувати нові, необхідні для ефективного функціонування виробничих систем; аналізувати зміни 

структури виробничої системи з урахуванням більшості чинників з високою мірою теоретичної адекватності; 

будувати моделі виробничих систем, що саморозвиваються, на основі принципу зворотного зв'язку з 

використанням нелінійних механізмів; забезпечувати адаптивність до складного, динамічного конкурентного 

середовища; компенсувати недоліки і посилювати достоїнства елементів систем на основі синергетичних 

механізмів взаємодії елементів. 

На підставі синтезу інституціонально-еволюційного і синергетичного підходів уточнене визначення 

реструктуризації як сукупності заходів на макро-, мезо-, мікрорівнях, необхідних для ініціації перманентного 

процесу адаптації і саморозвитку виробничих систем для підвищення конкурентоспроможності під впливом 

змін в зовнішньому середовищі. 
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БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

В основе финансового менеджмента лежит ряд фундаментальных концепций, составляющих его 

структуру и определяющих основные направления развития. 

Концепция временной стоимости денег - текущий финансовый эквивалент будущей денежной суммы 

оказывается тем ниже, чем выше уровень инфляции и требуемая доходность финансовой операции и чем 

отдаленнее срок получения данной суммы. 
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С позиций управления финансами в рыночных условиях одна и та же денежная сумма имеет для 

предпринимателя разную ценность в различные моменты времени. 

Временной аспект необходимо учитывать при планировании будущих финансовых операций, оценке 

эффективности капиталовложений и во всех остальных случаях, когда необходимо сравнивать денежные 

суммы, относящиеся к разным моментам времени. 

Зависимость между доходностью финансовой операции и связанным с ней уровнем риска - очевидно, 

доходность любой финансовой операции тем выше, чем она рискованнее. Количественная характеристика 

данной зависимости определяется объемом капитала, который может быть вложен в рискованную операцию. 

Чем меньше среди потенциальных инвесторов любителей риска, тем выше плата за риск. 

Одна из важных задач финансового менеджмента - количественное определение степени возможного 

риска, связанного с деятельностью предприятия, и требуемого уровня доходности, компенсирующей риск. 

Концепция альтернативного дохода - доход, неполученный в результате отказа от участия в операции, 

имеющей минимальный риск и минимальную гарантированную доходность, должен учитываться в качестве 

альтернативных затрат при принятии любых решений, связанных с использованием финансовых ресурсов 

предприятия. 

Поскольку в условиях рыночной экономики существует большое многообразие инвестиционных 

финансовых инструментов, у предпринимателя всегда есть возможность выбора между различными объектами 

вложения капитала, связанными с разным уровнем риска и нормы доходности. 

Концепция стоимости капитала - величина, отражающая среднюю стоимость капитала компании, 

используется при оценке будущих денежных потоков и характеризует минимально приемлемый уровень 

доходности инвестированного капитала, который должна обеспечить компания, чтобы не уменьшить свою 

рыночную стоимость. 

Как правило, инвестируемый капитал складывается из нескольких различных источников, каждый из 

которых имеет для предприятия определенную цену. Общая цена всего капитала складывается из стоимостей 

отдельных его составляющих. Заемный капитал обычно обходится дешевле, чем собственный, поскольку 

связан с меньшим риском. Однако сильное увеличение доли заемного капитала может отрицательно повлиять 

на финансовую устойчивость предприятия,  в результате чего понизится рыночная стоимость акций 

предприятия. Добиться оптимального соотношения между стоимостью капитала и стоимостью акций компании 

- одна из важнейших задач финансового менеджмента. 

Концепция эффективности рынка - финансовый рынок обладает свойством эффективности, если он дает 

адекватную оценку обращающимся на нем активам. 

В теории финансового менеджмента выделяют три формы эффективности - слабую, умеренную и 

сильную. 

При слабой форме эффективности текущие рыночные цены полностью отражают всю информацию, 

содержащуюся в прошлых изменениях цен. Это означает, что анализ динамики цен не дает инвесторам никаких 

преимуществ и не позволяет получать повышенную прибыль. 

На умеренно эффективном рынке текущие цены отражают изменение цен в прошлом, а также всю 

имеющуюся равнодоступную информацию. В этом случае не имеет смысла (в плане получения повышенного 

дохода) не только анализ ценовых трендов, но и аналитическая обработка имеющейся на рынке информации. 

Сильная форма эффективности (полная эффективность) подразумевает, что рыночные цены полностью 

отражают всю информацию, получение повышенных доходов невозможно. 

Концепция агентских отношений - под агентскими отношениями в финансовом менеджменте 

подразумевают отношения между акционерами (владельцами) компании и менеджерами, а также между 

акционерами и кредиторами. 

Концепция асимметричной информации - смысл данной концепции заключается в том, что менеджеры 

или владельцы предприятия могут в определенных случаях обладать информацией, недоступной остальным 

участникам рынка, и использовать ее для получения повышенного, по сравнению со среднерыночным, дохода. 
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ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Умовою безперервного перебігу виробничих процесів на будь-якому підприємстві є створення певних 

запасів сировини, матеріалів, палива, комплектувальних виробів, а також міжцехових і внутрішньоцехових 

запасів напівфабрикатів власного виготовлення. Усі ці запаси зберігаються на різних складах підприємства. 

Таким чином, склади є важливими ланками технологічного процесу, а для оптової й роздрібної торгівлі вони 

служать фундаментом, тому склади підприємств, навмисних випереджати конкурентів, вимагають сучасної 

організації, сучасних технологій і кваліфікованих кадрів. 

Склад – приміщення або комплекс приміщень, призначений для зберігання матеріальних цінностей. 

Можна сказати, що він виступає акумулятором резервів матеріальних ресурсів, необхідних для невілювання 

коливань обсягів поставок і попиту, а також синхронізації швидкостей потоків товарів у системах просування 

від виробників до споживачів або потоків матеріалів у технологічних виробничих системах. 

Складське господарство виконує функції: 

- прийом матеріальних цінностей з їх кількісною і якісною перевіркою, включаючи перевірку тари і 

упаковки, облік і оформлення документів, створення необхідних умов для зберігання грузів, розвантаження, 

перетарювання, переміщення і розміщення на складах; 

- підготовка і випуск матеріальних засобів виробництва і відправка за межі підприємства; 

-підготовка складських приміщень і площадок, внутрішньо складське переміщення вантажів з метою 

більш раціонального використання площ складів; 

- прийом від виробничих підрозділів готової продукції по кількості, асортименту і сортах, оформлення 

документів, розміщення на складах продукції і забезпечення її збереження, підготовка продукції до відгрузки 

споживачам; 

- відпуск продукції споживачам за номенклатурою, асортиментом, якістю і кількістю з оформленням 

відповідної документації; 

- розробка і реалізація заходів по вдосконаленню тарно-складського господарства, навантажувально-

розвантажувальних робіт, по механізації і автоматизації складів. 

Структура складського господарства (рис. 1) залежить від специфіки виробничого процесу, типу 

виробництва та обсягу випуску продукції.  

 
Рис. 1. Структура складського господарства 

 

Одне з найважливіших рішень, яке має прийняти підприємство у сфері складського господарства, — це 

вибір організаційної форми управління складом. Фірма повинна обирати: мати власний склад або скористатися 

послугами складу загального користування, орендувавши в ньому необхідні площі. Можливе використання і 

третього варіанту — оренда всього складу з обслуговуючим складським обладнанням (лізинг) за щорічну 

плату. Однак такий варіант близький до придбання складу, оскільки всі витрати на обслуговування складу 

лягають на фірму і може бути розглянутий як перший варіант. 
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Головні переваги власного складу пов'язані з: 

- високим ступенем контролю над операціями, що дає абсолютні повноваження по прийняттю всіх 

господарських рішень; 

- забезпеченням інтеграції складських операцій з іншими елементами внутрішнього логістичного 

процесу підприємства; 

- поліпшенням комунікацій; 

- нематеріальними перевагами, пов'язаними з іміджем підприємства, оскільки власні склади справляють 

сильніше враження надійності й довгострокової стабільності підприємства; 

- можливістю більшого контролю за продукцією. 

До переваг складів загального користування можна віднести: 

- гнучкість, яка дозволяє враховувати мінімальний попит, наприклад, сезонний; 

- доступ до кваліфікації й досвіду, яких саме підприємство не має; 

- використання найсучаснішого устаткування й останніх методів проведення складських операцій; 

- відсутність необхідності у великих інвестиціях в розвиток складського господарства; 

- полегшення доступу до більш широкого географічного регіону; 

- використання економії на масштабах для зниження витрат на складування; 

- зниження витрат на транспортування об'єднанням вантажів з вантажами інших підприємств; 

- гарантія високої якості й ефективного обслуговування. 

Вибір між складом загального користування і власним є одним з аспектів вирішення завдання «зробити 

або купити» і, таким чином, вимагає аналізу беззбитковості. Це, звичайно, спрощений підхід, оскільки при 

виборі варіантів складування необхідно враховувати і безліч інших факторів. Однак основна проблема полягає 

в тому – чи зможе склад загального користування надати таке ж (або краще) обслуговування при таких же (або 

менших) витратах. Якщо він може надати більш якісне обслуговування або більш низькі витрати, то це 

очевидні аргументи, які свідчать на користь вибору такого складу. 

Територіальне розміщення складів й їхня кількість визначається потужністю матеріальних потоків та їх 

раціональною організацією, попитом на ринку збуту, розмірами регіону збуту й концентрацією в ньому 

споживачів, відносним розташуванням постачальників і покупців, особливостями комунікаційних зв'язків і т. д. 

Однак, в першу чергу, питання про збільшення кількості складів пов'язане зі зміною витрат та їх поведінкою. 

Так, при збільшенні кількості складів у логістичній системі транспортні витрати й упущена вигода від 

продажу зменшується, але в той же час відбувається одночасне збільшення вартості запасів і витрат на 

зберігання. Тому завдання розміщення й формування складської мережі, як і майже всі логістичні задачі, є 

оптимізаційним. 

Розмір і місце розташування складу. Ця проблема дуже близька за своєю суттю до попередньої і 

вирішується досить просто у випадку використання підприємством складу загального користування, так як зі 

зміною інтересів підприємства розташування складу та необхідна складська площа можуть бути легко змінені. 

Складнішою ця проблема стає відносно власного складу підприємства. При визначенні складських 

потужностей необхідно враховувати вимоги до умов і термінів зберігання конкретної продукції. Точність у 

розрахунках складських площ в чому залежить від правильного прогнозу попиту на продукцію даного складу й 

визначення необхідних запасів. 

 

Література: 

1. Акішина О.В. Організація матеріально-технічного забезпечення виробництва як об’єкт логістичних 

рішень/ О.В. Акішина, Л.Р. Іванишин, Г.М. Мадріга. – Львів: Афіша, 2004. – 132с. 

2. Волгин В.В. Склад: организация, менеджмент, логистика / В.В. Волгин. – М.: ИТК «Дашков и Ко». – 

2005. – 732с. 

3. Новицький Н.І. Організація виробництва на підприємствах / Н.І. Новицький. – 

М.: Фінанси і статистика, 2002. – 389с.  

 

ДЗЮБА Г.А., 

студентка ОС «Магістр» 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

 

ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах господарювання і конкуренції між різними підприємствами від чітко розробленої, 

ефективної, спланованої системи раціонального використання виробничих потужностей залежить 

продуктивність праці і кінцеві результати діяльності підприємства різних організаційно-правових форм 

власності виробничих і не виробничих сфер діяльності, а внаслідок і конкурентоспроможність підприємства.  

Виробнича потужність - це максимально можливий випуск продукції, передбачений на відповідний 

період (декаду, місяць, квартал, рік) в заданій номенклатурі і асортименті з урахуванням оптимального 

використання наявного обладнання і виробничих площ, прогресивної технології, передової організації 

виробництва і праці. 
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ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ 

Теоретична Практична Економічна Максимальна 

Економічне обґрунтування виробничої потужності - найважливіший інструмент планування 

промислового виробництва. Іншими словами, це потенційна можливість валового випуску промислової 

продукції. 

Визначення виробничої потужності необхідно: 

- для техніко-економічного обґрунтування плану виробництва продукції та оцінки його напруженості; 

- виявлення вузьких місць, потреби в додатковому обладнанні; 

- вирішення питань спеціалізації підприємства; 

- розвиток галузевої та міжгалузевої кооперації; 

- розробки заходів щодо усунення внутрішньовиробничих і міжгалузевих диспропорцій. 

Виробничу потужність можна розглядати з різних позицій, виходячи з цього, визначають наступні її 

види (рис.1)  

Рис. 1 Види виробничої потужності 

При розрахунку виробничої потужності підприємства найбільш простими і точними вимірювачами є 

натуральні одиниці. Виробничі потужності вимірюються, як правило, в тих же одиницях, в яких планується 

виробництво даної продукції в натуральному вираженні (тоннах, штуках, метрах). 

У загальному вигляді виробнича потужність підприємства (М) може бути визначена за формулою: 

M =
Tэ

t
,                                                                                       (1) 

де: 

Те - ефективний фонд часу роботи підприємства (цеху); 

t - трудомісткість виготовлення одиниці продукції. 

Величина ПМ змінюється в часі. За даними балансу виробничих потужностей визначаються: 

1. Потужність вхідна (на початок року) - Мп.р Вхідна потужність визначається на початок року за 

готівковим устаткуванням. 

2. Потужність вихідна (на кінець року) - Мк.р Вихідна - на кінець планового періоду з урахуванням 

вибуття і введення потужності за рахунок капітального будівництва, модернізації обладнання, вдосконалення 

технології та організації виробництва. 

3. Середньорічна виробнича потужність - Мсер. 

Вихідна потужність визначається за формулою: 

Мк.г = Мп.р + Мвв - Мвиб,                                                              (2) 

де: 

Мк.г. - вихідна потужність; 

Мвв. - потужність, що вводиться протягом року; 

Мвиб. - потужність, вибуваюча протягом року. 

Середньорічна потужність підприємства обчислюється за формулою: 

Мсер = Мп.р + (Мвв. * n1 / 12)  - (Mвиб. * n2 / 12),                                        (3) 

де: 

n1 - кількість повних місяців роботи нововведених потужностей з моменту введення до кінця періоду; 

n2 - кількість повних місяців відсутності вибувають потужностей від моменту вибуття до кінця періоду. 

Планування виробничої потужності засноване на обліку факторів, від яких залежить її величина. 

Величина виробничої потужності залежить від факторів (табл.1). 

Таблиця 1 

Фактори впливу на виробничу потужність підприємства 

Фактор Характеристика 

Технічний 

кількісний склад основних фондів та їх структура; якісний склад основних 

фондів; ступінь механізації та автоматизації технологічних процесів; якість 

вихідної сировини; 

Організаційний 
ступінь спеціалізації, концентрації, кооперування виробництва; рівень 

організації виробництва, праці та управління; 

Соціальний 
кваліфікаційний рівень працівників, їх професіоналізм; загальноосвітній 

рівень підготовки; 

Економічний форми оплати праці та стимулювання працівників; 

 

Збільшення виробничої потужності можливо за рахунок: 

1) введення в дію нових і розширення діючих цехів; 

2) реконструкції; 



97 

3) технічного переозброєння виробництва; 

4) організаційно-технічних заходів, з них: 

- Збільшення годин роботи обладнання; 

- Зміна номенклатури продукції або зменшення трудомісткості; 

- Використання технологічного обладнання на умовах лізингу з поверненням в терміни, встановлені 

лізинговим угодою. 

Вибуття потужності відбувається з наступних причин: 

1) Знос обладнання; 

2) Зменшення годин роботи обладнання; 

3) Зміна номенклатури або збільшення трудомісткості продукції; 

4) Закінчення терміну лізингу обладнання. 

Планування випуску продукції здійснюється виходячи із середньорічної потужності (Мсер), що 

розраховується за формулою (3). 

Отже, виробнича потужність є важливою частиною роботи з інтенсифікації виробництва, його 

планування та організації, оплаті праці, стимулювання зростання продуктивності праці та ефективності 

виробництва та  характеризується максимальною кількістю продукції відповідної якості та асортименту, яке 

може бути вироблено підприємством в одиницю часу при повному використанні основних виробничих фондів 

в оптимальних умовах їх експлуатації. Рівень використання виробничих потужностей характеризується рядом 

показників. Розрахунки використання виробничих потужностей дозволяють виявити їх резерви. Критерієм, що 

визначає необхідність розвитку та створення резервів виробничих потужностей, є виявлена потреба у продукції 

і перспективне її задоволення. Планування виробничої потужності, яке являє собою облік факторів (технічних, 

економічних, організаційних, соціальних), від котрих вона залежить, необхідно для сталої роботи підприємства, 

а також для можливості поліпшення якості і оновлення продукції та інших цілей. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ 

 

Туристична діяльність - це не тільки надання послуг з організації подорожей, але і джерело доходів 

держави, багатьох секторів її економіки. Їх доходи значно перевищують надходження від традиційних сфер 

туризму (гостини-ці, ресторани, транспорт і ін.). 

Тому підтримка інноваційної діяльності в туризмі є необхідною. 

Основними завданнями держави є: 

- Визначення і розробка принципів політики в галузі туризму, програм їх реалізації, механізму контролю 

і дослідження результатів діяльності (організація статистики, відомчих досліджень); 

- Створення сприятливих умов для туризму, координація дій різних компаній, організацій і товариств для 

формування відповідної інфраструктури, дружній навколишнього середовища; 

- Підтримка туризму і маркетингу через стимулювання інновацій і кооперації, формування привабливого 

образу країни. 

Багато держав створюють спеціальні національні організації для просування різного роду інновацій в 

туризмі - ОМТН (організації, що займаються маркетингом туристичних напрямків по термінології Всесвітньої 

туристської організації: Visit Britain, Tourespana, Polska Organizacia Turystyczna і ін.). 

Державний сектор все частіше звертається до інформаційних технологій та Інтернету як засобам 

просування свого продукту - туристичноого напряму. 

Як приклад можна привести Фінляндію. Фінський рада з туризму (Finnish Tourist Board - FTB) є 

державною організацією, що займається маркетингом Фінляндії як туристичного напрямку, має представництва 

в 11 країнах. Фінський рада з туризму одним з перших почав використовувати інформаційні технології в роботі 

національної туристської організації. Він здійснює стратегічне співробітництво з представниками туристичної 

індустрії та іншими зацікавленими групами, загальна мета яких спрямована на максимальну присутність і 

вплив країни на міжнародному ринку. Найважливішим інструментом для досягнення цієї мети є електронні 

інформаційні та комунікаційні технології. 

Особливе значення ця рада надає "створення унікального іміджу національного туризму, чіткої 

сегментації споживачів і ринків, ефективного маркетингу". 
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Розвиток туристичного бізнесу відбувалося за наступною схемою. У 1992 році була створена 

інформаційна система туристського ринку (Market Information System - MIS). Спочатку вона використовувалася 

для потреб Фінської ради по туризму, але скоро доступ до неї отримали професійні користувачі країни. 

Одинадцять додатків MIS охоплюють спектр діяльності ради та всі аспекти туристської галузі. Додаток 

"Покупці і ЗМІ" містить інформацію про всіх туроператорів і турагентів, їх адреси, перелік основних ЗМІ, що 

просувають туристський продукт. Додаток "Плани маркетингу" інформує про всі маркетингових планах, 

рекламних кампаніях і діях усіх відділень Фінської ради по туризму на світовому ринку. Інші додатки MIS 

містять статистичні дані, загальну інформацію про представництва та персоналі Фінської ради по туризму, його 

робочих групах, документацію і листування по семінарам і робочим зустрічам, адреси клієнтів. Один з додатків 

використовується як електронна дошка оголошень для всіх відділень Фінської ради по туризму на світовому 

ринку. 

У 1995 р спільно з регіональними туристичними організаціями була створена база даних туристського 

продукту і послуг (англійською мовою), що охоплює всю Фінляндію, під назвою PROMIS. Основний обсяг 

інформації для бази даних поставляється і оновлюється інформаційними провайдерами - партнерами PROMIS - 

і підприємствами малого і середнього бізнесу, ліцензії яких провайдери надають безкоштовно. 

У 2001 р національна туристична організація Фінляндії першою в світі почала просувати національну 

базу даних як послугу відповідно до протоколу бездротового доступу (Wireless Application Protocol - WAP). Ця 

база включає файли з інформацією про визначні пам'ятки, засобах розміщення, події, турах і екскурсіях, 

телефонних номерах туристських бюро. 

Базові системи MIS і PROMIS фінансуються Фінським радою з туризму і є неприбутковими. 

У 1990-х рр. в зв'язку з широким розповсюдженням комп'ютерів ОМТН стали інтенсивно 

використовувати інформаційні технології. Спочатку це були замкнуті системи для забезпечення діяльності 

туристських та інформаційних відділів, зараз же ці системи через Інтернет охоплюють кінцевих споживачів, 

яким доносять інформацію про туристському продукті, його привабливості і доступності за ціною, легкості і 

простоті бронювання. 

ОМТН, виступаючи посередником, працюють, як правило, безоплатно, фінансуються державою, хоча і 

не уникають залучення в комерційні операції (змішані регіональні та місцеві державно-приватні). 

Інформаційна ера змінює стиль життя. В недалекому майбутньому ОМТН не потрібні будуть 

представництва у всіх великих країнах, що поставляють їм туристів. Зараз ОМТН встановлюють електронний 

зв'язок з постачальниками туристичного ринку в рамках регіону і надають їм можливості самостійно 

оновлювати інформацію про свій продукт і його наявності; виступають посередниками в наданні всього 

асортименту продуктів конкретного туристського регіону (що особливо важливо для дрібних і середніх 

підприємств) і електронних каналів (в онлайновому режимі або іншим способом) туристським агентам та 

іншим учасникам ринку. 

Отже, для ОМТН розвиток партнерських відносин відкриває перспективи більш широкого поширення 

своєї інформації по туристським регіонам. У галузі туризму існує більше посередницьких організацій, ніж в 

будь-якій іншій індустрії. До них відносяться туроператори і турагенти, які формують туристичні пакети і 

займаються розподілом продукту від імені великих постачальників, якими є власники готелів і авіакомпаній. Це 

дозволяє ОМТН продавати свій продукт через комерційних посередників на основі спеціальних договорів. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Удосконалення виробничих, інформаційних і управлінських технологій в умовах сучасної економіки, а 

також переоцінка індивідуальних і корпоративних цінностей дозволили фірмам використовує адміністративний 

менеджмент підійти до вирішення основного завдання управління персоналом - отримання від працівників 

максимальної віддачі, а отже, досягнення високих кінцевих результатів діяльності організації. 

У підприємстві контроль - елемент адміністративного управління виконує наступні функції: постановка 

цілей, поточний збір та обробка інформації для прийняття управлінських рішень, здійснення функцій 
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оперативного контролю відхилень фактичних показників діяльності підприємства від планових, їх оцінка та 

аналіз, а також створення можливих варіантів управління, що дозволяють в підсумку оптимізувати витрати і 

фінансові результати. 

Контроль є однією з важливих функцій менеджменту, без якої практично не можуть бути реалізовані в 

повній мірі інші функції внутрішньофірмового управління. В рамках внутрішньофірмового управління, що 

реалізує поєднання принципу централізації і децентралізації такого управління виникає питання оптимізації 

контролю при централізованому і децентралізованому управлінні одночасно. 

Основний зміст (завдання) управлінського контролю: 

1. Збір, обробка та аналіз фактичних результатів діяльності всіх підрозділів підприємства (корпорації), 

порівняння: їх з плановими показниками, виявлення відхилень і причини цих відхилень. Управлінський 

контроль повинен забезпечити фіксацію всіх відхилень від намічених планів (запланованих показників роботи) 

в будь-якому з ланок управління; і для прийняття термінових рішень, що стосуються поточної прибутковості 

конкретного підрозділу. 

2. . Аналіз причин відхилень поточної діяльності від запланованого поведінки підприємства і виявлення 

можливих тенденцій їх розвитку. 

3.  Розробка заходів, необхідних для досягнення намічених цілей (бажаного результату діяльності) 

підприємства і прийняття конкретних управлінських рішень. 

4. Створення системи звітності на підприємстві (в корпорації) його відділеннях і дочірніх компаніях, 

перевірка і аналіз звітності за результатами господарської діяльності підприємства (корпорації) в цілому і 

кожного окремого підрозділу. 

Сукупні втрати підприємств - потенційне джерело величезних коштів, які можна направити на 

модернізацію виробництва, тим самим додатково підвищити прибутковість і конкурентоспроможність 

компаній. 

        Система управлінського контролю базується на організацію системи обліку і звітності фінансових і 

виробничих показників діяльності, а так само на організацію і проведення їх аналізу. У практиці 

внутрішньофірмового управління широко використовуються дві форми управлінського контролю: фінансовий 

контроль (загальний управлінський контроль) і оперативний (адміністративний) контроль. 

        Фінансовий контроль організаційно здійснюється через функціональні підрозділи на різних рівнях 

управління (на рівні підприємства, відділень і підрозділів). На вищому рівні фінансовий контроль ведеться 

центральної фінансовою службою (апарат фінансового контролю). Фінансовий контроль виробничих відділень 

і дочірніх компаній здійснюється через їх бухгалтерію та інші функціональні підрозділи (фінансові служби, 

плановий відділ і т. Д.).  

Функціональні підрозділи забезпечують збір відповідної звітної інформації за певною системою 

контролю період (за належністю). За результатами аналізу звітної інформації виявляють відхилення від 

показників і причини їх виникнення для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення нормального 

функціонування і досягнення бажаного фінансового результату. Особлива увага приділяється показниками 

прибутку і витрат (витрат). Фінансовий аналіз проводиться окремо по кожній виробничо-господарської групі, 

виробничому відділенню, дочірньої компанії і по підприємству (корпорації) в цілому. 

Вирішити проблеми управління, а значить ліквідувати матеріальні втрати компаній і перевести їх в 

прибуток - завдання сучасної адміністративної системи. Вона багато разів спрощує процес управління і суттєво 

підвищує його ефективність, а значить, дозволяє, підвищивши продуктивність праці, задіяти повною мірою 

внутрішні резерви будь-якої організації. Саме всередині компаній прихований основний потенціал підвищення 

їх прибутковості та конкурентоспроможності. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У сучасних умовах господарювання, особливо за умов фінансової кризи та соціально-політичної 

нестабільності перед підприємствами стоїть складна задача забезпечення їх сталого та ефективного 

http://library.if.ua/books/3.html
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функціонування. Проте не лише вплив факторів зовнішнього середовища негативно впливає на діяльність 

підприємств, а й відсутність ефективного механізму управління фінансовою безпекою та забезпечення 

відповідного рівня фінансової стійкості підприємств, які б могли протистояти постійним змінам в умовах 

господарювання. 

Фінансова стійкість підприємства є якісною характеристикою його фінансового стану і характеризується 

як здатність підприємства ефективно функціонувати та розвиватися, відзначається достатнім рівнем 

забезпеченості фінансовими ресурсами та ефективністю управління ними, що забезпечує його 

платоспроможність, прибутковість та рентабельність. 

Управління фінансовою стійкістю із застосуванням фінансового механізму може досягти необхідного 

результату лише за поєднання доцільно спрямованого взаємовпливу всіх його елементів. Для цього він повинен 

відповідати таким вимогам [1, с. 57]: налаштованість кожного елемента фінансового механізму на виконання 

властивого йому навантаження; спрямовання дії всіх елементів фінансового механізму, який забезпечує 

інтереси всіх суб’єктів фінансових відносин; зворотний зв’язок усіх елементів фінансового механізму різних 

вертикальних і горизонтальних рівнів; своєчасність реакції елементів фінансового механізму вищого рівня на 

зміни, які відбуваються під впливом елементів нижчого рівня. 

 Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства є частиною загальної системи управління 

підприємством, що забезпечує вплив на чинники, від яких залежить загальний результат діяльності суб’єкта. 

Процес формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства необхідно розпочати з 

характеристики його складових, а також визначення послідовності певних етапів. 

 Спільним для кожного етапу розробки механізму управління фінансовою стійкістю є використання 

інструментів управління фінансовою стійкістю підприємства. Отже, фінансова стійкість є якісною 

характеристикою фінансового стану підприємства і безумовно є однією з основних фінансових складових 

фінансової безпеки, тому є необхідність подальшої розробки механізму управління фінансовою стійкістю як 

частини загальної стратегії управління підприємством. 

 Одним з визначених завдань на сьогодні є забезпечення відносної фінансової рівноваги підприємства в 

процесі його розвитку. Така рівновага характеризується високим рівнем фінансової стійкості і 

платоспроможності підприємства і забезпечується формуванням раціональної структури майна та капіталу, 

ефективними пропорціями в обсягах формування фінансових ресурсів за рахунок різних джерел, достатнім 

рівнем самофінансування інвестиційних потреб. Формування механізму управління фінансовою стійкістю 

дозволить керівникам використовувати його для забезпечення стабільного функціонування та прогнозування 

розвитку підприємства в майбутньому.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 В умовах ринкової економіки прибуток виступає як первісний двигун, або генератор, виробничого 

процесу. Він діє і на рівень використання ресурсів, і на їхній розподіл серед альтернативних користувачів. Саме 

прибуток спонукає підприємство здійснювати нововведення, що стимулює інвестиції, загальний випуск 

продукції і зайнятість. 

 Питанням управління прибутком приділялось достатньо уваги в роботах І. Бланка, С. Голова,              М. 

Білика та інших науковців, але деякі питання потребують подальшого розвитку. 

Для ефективного управління прибутком треба сформувати дієву систему управління прибутком 

підприємства, яка розглядається як сутність взаємопов'язаних елементів, кожний з яких виконує певну роботу, 

спільна дія котрих за певних умов забезпечує досягнення механізму отримання прибутку заданої величини. Ця 

система має певну структуру, в якої виділяють шість основних блоків[3]: ціль, принципи й завдання 

управління; механізм управління; організаційне забезпечення; інформаційне забезпечення; методи аналізу 

прибутку; контроль за виконанням плану по прибутку. Головною метою управління прибутком є визначення 

шляхів найбільш ефективного його формування та оптимального розподілу, що спрямовані на забезпечення 

розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової вартості. Виходячи із мети управління прибутком, 



101 

у процесі управління доцільно вирішити наступні завдання[3]: оптимізація обсягу прибутку, що відповідає 

ресурсному потенціалу підприємства й ринковій кон'юнктурі; досягнення максимально можливої відповідності 

між обсягом сформованого прибутку й припустимим рівнем ризику. Між цими параметрами спостерігається 

прямо пропорційна залежність; забезпечення високої якості сформованого прибутку. Це означає, що резерви 

його росту повинні бути в першу чергу реалізовані за рахунок операційної(поточної) діяльності й реального 

інвестування чистого прибутку, що створює базу для подальшого розвитку підприємства; формування за 

рахунок прибутку обсягу фінансових ресурсів, достатніх для розвитку підприємства в майбутньому. Ці грошові 

ресурси концентруються в складі фонду нагромадження й направляються на фінансування витрат капітального 

характеру; 

 У структурі механізму управління прибутком Бланк І.О. виділяє наступні елементи[1]: ринковий 

механізм регулювання формування й використання прибутку; державне нормативно- правове регулювання 

питань формування й розподілу прибутку підприємства; внутрішній механізм регулювання окремих аспектів 

формування, розподілу й використання прибутку підприємства; система конкретних методів і прийомів 

здійснення управління прибутком. 

 Стосовно політики управління розподілом прибутку підприємства, то вона повинна відображати основні 

вимоги загальної стратегії розвитку підприємства, забезпечувати підвищення його ринкової ціни, формувати 

необхідні обсяги інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників і працівників[2]. 

 Система управління прибутком має бути органічно інтегрована іззагальною системою управління 

підприємством, оскільки прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності підприємства прямо або 

опосередковано впливає на рівень прибутку, який у свою чергу є основним джерелом фінансування розвитку 

підприємства та зростання доходів його власників і працівників. 
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АДМІНІСТРАТИВНЕ ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Організація й здійснення управлінської діяльності державними та іншими органами, посадовими 

особами, керівним персоналом будь-якої організації, установи та їх підрозділами неможливе без належної 

організації роботи з документами. 

Значення діловодства як одного з напрямків управлінської діяльності визначається його універсальністю, 

оскільки інформаційну основу роботи будь-якої установи чи організації складають документи. На роботу з 

документами спеціалісти витрачають від 20% до 60% робочого часу. Оптимізація ведення діловодства 

безпосередньо впливає на якість, оперативність, економічність функціонування апарату управління, дозволяє 

уникнути дублювання функцій, звільняє керівників від виконання невластивих їм функцій.[1,27] 

Управлінська інформація – це інформація, яка використовується установами, підприємствами, 

організаціями з метою управління їх діяльністю, діяльністю галузей, економіки країни в цілому. Переважна 

частина управлінської інформації фіксується, оскільки тільки за таких умов її можна передавати, приймати, 

обробляти, зберігати. Матеріальним носієм фіксованої інформації являється документ. Документ – це засіб 

закріплення інформації на матеріальному носієві про конкретні факти, події, явища об’єктивної реальності й 

розумової діяльності людини. В управлінській діяльності користуються, головним чином, текстовими 

документами, виготовленими на паперових носіях (рукописні, машинописні, типографські, створені за 

допомогою комп’ютерної та оргтехніки), а також документами на магнітних стрічках (аудіо- та відеозаписи), 

дискетах, фотоплівці. Усі матеріальні носії використовуються для закріплення та зберігання на них мовної, 

звукової чи зображувальної інформації, у тому числі й у трансформованому вигляді. 

Обробка документів передбачає такі види роботи: 

документування інформації; 

обробку власне інформації, яка міститься в документах; 

організацію роботи з документами; 

створення інформаційно-пошукової системи.  
Діловодство – це діяльність, яка охоплює питання документування і організації роботи з документами в 

процесі здійснення управлінських дій. Основними елементами діловодства є письмові документи і 

документування, а саме створення документів. .[3,88] 

Головним завданням діловодства є забезпечення швидкої і ефективної роботи підприємства, установи чи 

організації. 
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Складові частини діловодства – система документації, система документування, організація роботи з 

документами. 

Система документації – це сукупність документів, взаємопов’язаних між собою таким чином, що 

являють собою єдине ціле із своїми специфічними рисами. Існує багато систем документації. Наприклад, 

система управлінських документів, яка має багато підсистем – функціональні, міжгалузеві та галузеві системи. 

До функціональних систем належить планова, матеріально-технічна, звітно-статистична. До галузевих систем 

належать документи, які стосуються певної галузі в країні. До міжгалузевих – документи, що стосуються двох 

чи більше галузей. Ці системи поділяються на підсистеми, останні – на більш дрібні сукупності документів. 

.[5,319] 

Система документування – це сукупність процесів і прийомів створення всієї документації в установах, 

на підприємствах, в організаціях, в ході здійснення ними своїх функцій. Документування охоплює всі операції 

по складанню, погодженню, затвердженню, оформленню і виготовленню документів. Система документування 

передбачає наявність відповідних вимог і нормативів створення документів. Такі нормативи закріплені 

законодавчо у вигляді Єдиної державної системи діловодства, інструкціями, відомчими норматичними 

документами з питань діловодства. Основні положення ЄДСД розповсюджуються на організаційно-розпорядчу 

документацію. Деякі положення є обов’язковими для виконання, інші мають рекомендаційний характер. 

Організація роботи з документами – це створення умов, що забезпечують рух, пошук і збереження 

документів в діловодстві. Сюди входить прийом, реєстрація, розподіл, контроль виконання, формування справ, 

довідково-пошукова робота, передархівна обробка, збереження і використання документів. .[2,259] 

 Адміністративне (загальне) діловодство – це операції по документуванню розпорядчої і виконавчої 

діяльності організації чи підприємства. Документи, які застосовуються при оформленні розпорядчої і 

виконавчої діяльності органів державного управління називаються організаційно-розпорядчою документацією 

(ОРД). 

Організаційно-розпорядча документація створюється і використовується в різних органах управління – 

Кабінеті міністрів, міністерствах, відомствах, установах, школах, лікарнях, на підприємствах та ін. .[6,80] 

Працівники управлінського апарату більшу частину робочого часу використовують на складання, 

погодження, опрацювання документів та інформації, що міститься в них. Ця робота займає 60 %, а в окремих 

випадках - до 80 % їх робочого часу. Для значної частини працівників сфери управління, таких, як статисти, 

економісти, бухгалтери, секретарі, оператори та ін., робота з документами та їх аналіз, опрацювання інформації 

в них становлять основний зміст роботи. Підвищення продуктивності праці в сфері управління досягається 

насамперед впровадженням засобів автоматизації і механізації, які називаються оргтехнікою. Але 

впровадження засобів оргтехніки потребує однорідності форм документів і такої побудови технології 

опрацювання документів, щоб однотипні операції були зосереджені в одному місці. Тільки дотримання цих 

умов дозволяє підготувати документи для машинного опрацювання. .[7,36] 

Діловодство включає такі поняття: Документування - запис за встановленими формами управлінських 

рішень та дій у цілях їх закріплення та передачі. Документообіг - це рух документів в організації з моменту їх 

отримання чи утворення до завершення виконання чи відправки. 

Діловодство, забезпечуючи контроль за виконанням документів і прийнятих рішень, сприяє зміцненню 

державної та виконавчої дисципліни. Від правильної організації діловодства залежить повнота комплектування 

Національного архівного фонду. Стан архівної справи значною мірою залежить від методики і практики 

діловодства. .[4,57] 

Органи виконавчої, законодавчої влади, установи, підприємства, організації здійснюють діловодство, 

ведуть документацію і листування між собою державною мовою. У місцях (село, селище, місто, інший 

населений пункт), де більшість населення становлять громадяни, які належать до національних меншин, у 

внутрішньому діловодстві може використовуватися поряд з державною мовою мова відповідної національної 

меншини.Розподіл праці в управлінні зумовлює наявність відособлених видів діяльності - функцій управління. 

У процесі виконання кожної з них створюють систему документації. Система документації - це взаємопов'язані 

і взаємозумовлені документи, які відображають результати документування, здійснюваного на основі правових 

норм (способів), форм в процесі реалізації функцій державних, суспільних систем управління. 
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ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Актуальність теми полягає у тому, що на сьогоднішній день правильне тлумачення суті економічного 

аналізу діяльності підприємства має вирішальне значення для підприємств. Ефективна організація фінансової 

звітності на підприємстві забезпечує можливість раціонального керування підприємством, усування недоліків, 

виявлення невикористаних внутрішніх резервів, своєчасне реагування і приймання правильних рішень в зв'язку 

із змінами на ринку. В умовах ринкової економіки бухгалтерська (фінансова) звітність господарюючих 

суб’єктів є основним засобом комунікації і найважливішим елементом інформаційного забезпечення 

фінансового аналізу. 

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний період. 

Фінансові звіти дають змогу не тільки оцінити ефективність фінансово-господарської діяльності 

підприємства, а й вивчити і проаналізувати механізми управління власним капіталом і прибутком, що завжди 

важливо для акціонерів підприємства, його потенційних інвесторів і партнерів по бізнесу. 

Фінансова звітність підприємства включає:  

- Баланс (форма №1),  

- Звіт про фінансові результати / Звіт про прибутки та збитки (форма №2); 

- Звіт про рух грошових коштів (форма № 3); 

- Звіт про власний капітал (форма № 4). 

Готуючи фінансову звітність, необхідно дотримуватися наступних якісних характеристик:  

               1. Зрозумілість – доступність для розуміння користувачів, які мають достатні знання в сфері ділового 

та економічного життя, бухгалтерського обліку.  

2. Доречність – вплив на економічні рішення користувачів, оцінку минулих, теперішніх і майбутніх 

подій, прогнозування результатів діяльності, виправлення помилок у господарській діяльності. 

3. Надійність – в представленій у звітності інформації не повинно бути суттєвих помилок. Надійність 

звітності забезпечує:  

 Метою фінансової звітності є забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола 

користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття 

економічних рішень. 

Сукупність цих форм звітності дає змогу отримати інформацію про всі види діяльності підприємства 

(операційну, фінансову, інвестиційну), його майновий стан, фінансові ресурси, результати виробничої 

діяльності та грошові потоки, які забезпечують цю діяльність (рис. 1). Іншими словами, за допомогою 

фінансової звітності можна отримати комплексну оцінку діяльності суб'єкта господарювання, визначити його 

економічний потенціал та оцінити перспективи розвитку. 

 
Рис. 1 Форми звітності 

Цілі та стратегії підприємства 

Інвестиції 

(Баланс)  – активи 

Фінансування 

(Баланс)  – пасиви 

Операції 

(Звіт про фінансові результати) 

     Грошові потоки 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Розглядаючи роль звітності в системі управління, можна констатувати, що вона є важливим елементом 

зворотного зв’язку в системі внутрішнього управління, і в цілому є результатом функціонування системи 

управлінського обліку. Вона забезпечує взаємодію між керуючою та керованою системами та взаємозв’язок 

між входами і виходами із системи (рис.2).  

 
Рис. 2 Роль фінансової звітності в системі управління підприємством 

 

За допомогою зворотного зв’язку відбувається передача сигналу в керуючу систему, де цей сигнал, що 

міститься в звіті, порівнюється із сигналом, в якому біли задані параметри роботи, яку необхідно було 

виконати. При виявлені відхилень між параметрами приймаються необхідні коригуючи дії.  

Міжнародні стандарти фінансової звітності  виступають на даний момент ефективним інструментом 

підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює 

достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно 

розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючи суб’єктів, а також порівнювати результати 

їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських 

рішень. 

Основними перешкодами для ведення звітності та обліку за МСФЗ в України є:  

1. Брак кваліфікованого персоналу.  

2. Відсутність прозорості.  

3. Великі витрати.  

Професійне використовування МСФЗ дає можливість досягти таких результатів, як:  

1. Формування звітності для інвесторів, банків та зарубіжних партнерів у короткі терміни з високою 

точність та з мінімальними витратами;  

2. Звітність підприємства зможуть перевірити та підтвердити провідні світові аудитори;  

3. Звітність зіставлена за міжнародними стандартами дає змогу об’єктивно оцінити стан підприємства по 

міжнародним критеріям та приймати обґрунтовані управлінські рішення;  

4. Підприємство, яке веде облік та звітність згідно міжнародних стандартів отримує міжнародне 

визнання та репутацію серйозного партнера;  

5. Зменшення витрат на ведення МСФЗ. 

Таким чином, фінансова звітність в Україні є елементом інфраструктури ринкової економіки і засобом 

комунікації. Фінансова звітність – це система показників у формі таблиці, які відображають обсяг і результати 

діяльності підприємства. Її складання – завершальний етап облікової роботи, тому вона повинна бути 

зрозумілою, доречною та надійною та повинно бути забезпечено сталий потік такої інформації до всіх 

зацікавлених сторін. Перевагами складання фінансової звітності за міжнародними стандартами дійсно є і вони 

незаперечні для більшості користувачів фінансової звітності. МСФЗ можна розцінювати як інструмент 

глобалізації економіки і світових господарських зв’язків. Принципи, закладені в порядок формування звітності 

згідно МСФЗ, роблять її адекватнішою і здатною відобразити істинний майновий стан організації. У зв’язку з 

цим цінність МСФЗ важлива не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів також. Це ще раз 

підтверджує необхідність і корисність процесу впровадження МСФЗ для всіх секторів економіки України. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

На сучасному етапі глобальних економічних трансформацій, та за умови відкритості внутрішнього 

ринку, досягти конкурентоспроможності можливо лише завдяки впровадженню інновацій. З огляду на те, що 

вітчизняні підприємства не мають достатніх власних фінансових можливостей для впровадження новітніх 

технологій, питання фінансових механізмів державної підтримки інноваційних процесів є досить актуальним. 

Виникає нагальна необхідність у проведенні цілеспрямованої державної політики в інноваційній сфері з метою 

активізації наявних джерел фінансування інноваційної діяльності та пошуку альтернатив, що в підсумку має 

привести до докорінного оновлення наявної технологічної бази та забезпечити перехід до інноваційної моделі 

розвитку національної економіки.                                                                                                                                                             

Функції держави в управлінні інноваційними процесами не передбачають прямого державного втручання 

в організування інноваційної діяльності та повного фінансування процесів створення і поширення інновацій. 

Централізованим має бути лише процес вироблення науково-технічної політики, зокрема прогнозування, 

планування та стимулювання програм досліджень і розробок, забезпечення збереження навколишнього 

середовища, підготовка наукових кадрів, оснащення організацій, що займаються фундаментальними та 

пріоритетними науково-прикладними дослідженнями, сучасною унікальною апаратурою та устаткуванням. У 

такий спосіб створюється певний науковий доробок, формуються наукові школи у пріоритетних для держави 

напрямах тощо.                                                

Загалом державна підтримка інноваційних процесів полягає у створенні цивілізованих правил і 

механізмів взаємовигідної співпраці всіх суб'єктів інноваційної сфери, ініціюванні і заохоченні розбудови 

інфраструктури підтримки інноваційних процесів (фінансово-кредитні установи, консалтингові та 

інжинірингові фірми, сертифікаційні центри, патентні бюро, вільний доступ до інформаційно-пошукової 

мережі тощо). Концептуальне вирішення таких питань забезпечується формуванням державної інноваційної 

політики. Державна інноваційна політика – сукупність форм (методів) діяльності держави, спрямованих на 

створення взаємопов'язаних механізмів інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку 

інноваційної діяльності, на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів. 

Головна мета державної інноваційної політики полягає у створенні соціально-економічних, 

організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного 

потенціалу країни, забезпеченні впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 

ресурсоощадних технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції. 

Спеціалізованими органами державного управління було зроблено чимало для нівелювання руйнівного 

впливу, завданого трансформаційною кризою інноваційній сфері. Проте пріоритетні орієнтири вищих органів 

влади постійно знаходилися у сфері вирішення гострих поточних економічних проблем. Аналізуючи розподіл 

функцій управління між вищими органами державної влади, функції міністерств та відомств з питань науково-

технічної інноваційної політики, можна стверджувати, що апарат більшості міністерств та відомств не 

налаштований на послідовне проведення інноваційної політики. Втім, і основний для інноваційної політики 

Закон «Про інноваційну діяльність», сприяючи організації інноваційної діяльності, все ж оминає її основні 

аспекти, залишаючи поза увагою основне питання - базові інновації. Окрім того, цей закон діє поряд із Законом 

«Про пріоритетні напрями інноваційного розвитку економіки України» та створенням передбаченої системи 

державних інститутів підтримки інноваційної діяльності. Розглянемо основні фактори, що стримують розвиток 

інноваційної діяльності підприємств:   

  нестача власних коштів; 

  недостатня фінансова допомога держави; 

  великі витрати на нововведення;  

  високий економічний ризик; 

  недосконалість законодавчої бази; 

  тривалий термін окупності нововведень; 

  відсутність коштів у замовників; 

  нестача інформації про нові технології; 

 відсутність можливостей для кооперації з інтими підприємствами та науковими організаціями;   

  нестача інформації про ринки збуту; 

  відсутність кваліфікованого персоналу; 

  відсутність попиту на продукцію; 

  несприйнятливість підприємства до нововведень. 

У світовій практиці підтримки інноваційних процесів вироблено значну кількість механізмів, за 

допомогою яких держава реалізує необхідні функції у цій сфері, серед них – пряма фінансова підтримка 

інноваційних процесів і непряма – фіскальні пільги для суб’єктів інноваційної діяльності. Пряма державна 
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підтримка науково-технічного розвитку вкрай важлива, але не позбавлена нині суттєвих недоліків, серед яких: 

неузгодженість з бюджетними ресурсами; нерозвиненість середньострокового бюджетування; 

недофінансування заходів і т.д. 

Спираючись на практичний досвід провідних країн світу, слід зауважити, що непрямі методи 

стимулювання фінансової підтримки інноваційного розвитку набули значного поширення. Існуючі проблеми 

фінансового-кредитного сектору економіки України роблять неможливим широке використання кредитних 

ресурсів для фінансування інноваційної сфери. Тому, на мою думку, певні зрушення здатні принести реально 

працюючий механізм пільгового оподаткування. Запроваджувати пільгове оподаткування пріоритетних видів 

інноваційної діяльності в Україні варто на основі функціонального принципу, а не принципу надання пільг за 

належністю, тобто: застосувати пільги в оподаткуванні прибутку інноваційних підприємств згідно з чинним 

законодавством; звільнити від податків наукові установи, діяльність яких здійснюється за рахунок державного 

бюджету; звільнити від оподаткування кошти, спрямовані на підвищення кваліфікації і перепідготовку 

наукових кадрів; звільнити від оподаткування коштів комерційних банків, страхових компаній, пенсійних 

фондів та інших фінансових установ, які інвестуються в інноваційні підприємства та встановлення пільг з 

оподаткування коштів, отриманих унаслідок цих інвестицій; надавати пільги в оподаткуванні комерційних 

банків, які здійснюють довгострокове кредитування інноваційних підприємств. 

Отже, модернізація української економіки на засадах інноваційного розвитку мас забезпечуватися 

комплексним застосуванням усіх доступних важелів економічної політики та запобіганням конфлікту між 

їхніми впливами і вирішенням стратегічних і поточних завдань. За цих умов інноваційна стратегія як така, що 

за визначенням сприяє підвищенню рівня прибутковості-національних підприємств, може стати реальним 

простором для багатогранної співпраці держави і бізнесу. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УКРАЇНІ 

 

Основним видом діяльності більшості підприємств (окрім спеціалізованих – банки, кредитні спілки, 

фінансові групи тощо) є виробництво продукції, товарів, послуг, що пов’язано з наявністю різних видів 

виробничого, комерційного, транспортного ризиків. Виробничу діяльність супроводжує фінансова, яка, в свою 

чергу, також  генерує різноманітні види ризиків. 

Будь-який підприємець прагне вести свою діяльність таким чином, щоб  звести можливу величину 

збитків до мінімуму, а величину прибутків – до максимуму. Щоб досягти успіху в цьому необхідно в рамках 

підприємства використовувати здобутки науки у сфері управління ризиками та передовий досвід підприємств, 

що успішно впроваджують систему ризик-менеджменту.  

Неодмінною складовою системи ризик-менеджменту є політика управління фінансовими ризиками. Саме 

в цьому і полягає актуальність теми реферативної роботи. 

Не зважаючи на те що питання ризику вивчається вже на протязі досить значного проміжку часу, серед 

науковців й досі немає єдиної думки щодо визначення ризику. Одним з найпоширеніших визначень ризику є 

можливість небезпеки, невдачі та понесення втрат. 

З позиції фінансової діяльності ризик — це ймовірність виникнення збитків, втрат або недоотримання 

прибутку порівняно з прогнозним варіантом.  

Функціонування будь-якого суб’єкта підприємництва на різних етапах та в найрізноманітніших сферах 

діяльності пов’язане з невизначеністю. Існування невизначеності в діяльності суб’єктів господарювання є 

причиною виникнення ризиків, без яких неможливий ефективний розвиток підприємства.  

Уникнути невизначеність в підприємництві неможливо, адже вона являє собою елемент об’єктивної 

дійсності, тому що завжди існує аспект неоднозначності розвитку, неможливості точного прогнозування певних 

подій, неповної чи недостовірної інформації.  

Фінансовий ризик впливає на багато аспектів господарської діяльності підприємства, однак найбільш 

суттєво його вплив виявляється у двох напрямках: 

1. рівень ризику впливає на формування рівня прибутковості фінансових операцій підприємства – ці два 

показники тісно взаємопов’язані і представляють собою єдину систему «прибутковість – ризик»; 
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2. фінансовий ризик є основною формою генерування прямої загрози банкрутства  підприємства, тому 

що фінансові втрати, пов’язані з цим ризиком, найбільш відчутні.  

Беззаперечною умовою ефективної діяльності суб’єкта господарювання є формування системи ризик-

менеджменту на підприємстві. Ризик-менеджмент – це серйозний управлінський інструмент, що дозволяє 

вчасно виявляти і попереджувати прояви та масштабність можливих ризиків.  

Невід’ємною складовою ризик-менеджменту на підприємстві є управління фінансовими ризиками. У 

цьому значно допомагає розробка політики управління ризиками, що представляє собою складову загальної 

фінансової стратегії підприємства і полягає у розробці цілої системи заходів з виявлення фінансових ризиків, 

оцінювання рівня їх концентрації та імовірності виникнення, попередження небажаних наслідків ризикових подій 

та компенсації понесених втрат. 

Для ефективного керування підприємством необхідно, передусім, зважено підходити до оцінки ризиків 

при виборі того чи іншого управлінського рішення. 

Логічно розглядати оцінку ризику як інтегрований етап процесу управління ризиком, що включає 

якісний і кількісний аналіз ризику, а також співвіднесення отриманого об’єктивного уявлення про ступінь 

ризику із суб’єктивним його сприйняттям особою, що приймає рішення. 

Головне при оцінюванні ризику – це простота, ефективність методу та, звичайно ж, правильність 

проведення оцінки, адже при неправильному визначенні впливу факторів, які посилюють економічний ризик, 

фірма може понести значно більші втрати або навіть збанкротувати.  

Проте основною проблемою в нашій країні є брак або навіть відсутність необхідної для оцінки ризику 

інформації. Зважаючи на це найбільш прийнятним методом оцінки ризику є оцінка на основі аналізу 

фінансового стану підприємства, адже для її проведення необхідна фінансова звітність фірм, що є 

найдоступнішим джерелом інформації. 

Можна надати наступні рекомендації щодо зменшення впливу ризиків на фінансово-господарську 

діяльність підприємства: 

 своєчасне та повне надання необхідної інформації; 

 створення резервних фондів з метою покриття потенційних збитків, а також негативних фінансових 

результатів, додаткових витрат різноманітних ресурсів; 

 оптимізація управління оборотними активами та поточними зобов’язаннями; 

 раціональна організація використання фінансових ресурсів та ін. 
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СУТНІСТЬ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Управління – це економічна категорія, яка представляє особливу форму економічних відносин, що 

впливають на процеси, об’єкт чи систему, аби зберегти її стійкість, або перевести в інший стан відповідно до 

поставлених цілей, проте поняття «управління» має багато граней, тому воно використовується в ряді наукових 

дисциплін, кожна з яких трактує його в контексті специфіки предмета дослідження і розроблюваних ними 

концепцій.   Так, зарубіжний та вітчизняний досвід управління багатий на різноманітні підходи та концепції, 

що сформувались в процесі тривалого еволюційного розвитку науки управління та вирізняються методами, 

принципами, функціями та інструментами. Різноманітність підходів пов’язана з особливостями розвитку 

суспільства, формуванням економічних відносин та новими вимогами до управління. 

Сучасні підходи та напрямки розвитку теорії управління концентрують в собі набутий досвід та практику 

управління підприємством як відкритою системою. Усвідомлення принципових змін функціонування 

підприємств у мінливому середовищі, застосування інформаційних технологій, інноваційна спрямованість, 

результативність господарювання та зростання вартості підприємства обумовлюють сучасні тенденції розвитку 

теорії управління. 

Управління (Менеджмент) як наука направляє зусилля на пояснення природи управлінської праці, 

установлення зв'язків між причиною і наслідком, виявлення факторів і умов, при яких спільна праця людей стає 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
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більш продуктивною. У визначенні менеджменту як науки підкреслюється важливість упорядкованих знань про 

управління. Вони дозволяють не тільки вчасно і якісно керувати поточними справами, але і прогнозувати 

розвиток подій і відповідно до цього розробляти стратегію і політику організації. 

Визначення сучасного «управління» ґрунтується на наступних постулатах: зовнішнє середовище 

організації надзвичайно мінливе і тому необхідне вивчення ринку (попиту, споживання), тобто маркетингу і 

прогнозування; виробництво продукції здійснювати з мінімальними витратами, а її реалізацію - з 

максимальним прибутком; оптимальне керування персоналом проводити на основі знання соціології, 

психології; а також аналізу інформації та розробки і реалізації програм для досягнення поставленої мети. 

Управління представляє собою визначену взаємодію між об'єктом і суб'єктом тобто відносини 

управління, які і являються предметом дослідження даної науки. Суть таких відносин полягає в тому, що вони є 

основою можливості здійснення управління, тому що саме вони визначають необхідність виробляти 

управлінські команди і готовність ці команди виконувати. Для управління найбільш принциповими є два типи 

економічних відносин: відносини, які виникають при розподілі і кооперації праці в процесі спільної трудової 

діяльності асоційованих власників, та відносини найму, що виникають між власниками і робітниками, тобто це 

відношення з приводу координації, інформації, дисципліни, ініціативи, мотивації й інші. 

Як уже було зазначено, управління - складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людьми 

для досягнення поставленої мети. Після того як встановлено цілі управління, необхідно знайти найбільш 

ефективні шляхи та методи досягнення їх. Методом називається захід або сукупність заходів у будь-якій 

людській діяльності, спосіб досягнення мети, шлях вирішення певного завдання. 

Методи являють собою важливий елемент процесу управління. Наявність прогресивних методів 

управління та вміле використання їх є передумовою ефективності управління і господарських процесів. 

Основою класифікації методів управління є внутрішній зміст мотивів, якими керується людина у процесі 

виробничої чи іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на матеріальні, соціальні та 

мотиви примусового характеру. Відповідно до цього розрізняють такі методи управління: а)економічні; 

б) соціально-психологічні; в) організаційні методи управління діяльністю підприємств. 

Усі названі методи управління діяльністю підприємств органічно взаємозв'язані й використовуються не 

ізольовано, а комплексно. Проте провідними треба вважати саме економічні методи. Організаційні методи 

створюють передумови для використання економічних методів. Соціально-психологічні методи доповнюють 

організаційні та економічні й утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів управління діяльністю 

підприємства, будь-якого суб'єкта підприємницької чи іншої діяльності. 

1. Економічні методи управління - це такі методи, які реалізують матеріальні інтереси участі людини у 

виробничих процесах (будь-якій іншій діяльності) через використання товарно-грошових відносин. Ці методи 

мають два аспекти реалізації. Перший аспект характеризує процес управління, зорієнтований на використання 

створеного на загальнодержавному рівні економічного сегмента зовнішнього середовища. Суть цього аспекту: 

формування системи оподаткування суб'єктів господарювання; визначення дієвої амортизаційної політики, яка 

сприяла б оновленню (відтворенню) матеріальних і нематеріальних активів підприємства; встановлення 

державою мінімального рівня заробітної плати та пенсій. Другий аспект економічних методів управління 

зв'язаний з управлінським процесом, орієнтованим на використання різноманітних економічних важелів, таких 

як фінансування, кредитування, ціноутворення, штрафні санкції тощо. 

2. Соціально-психологічні методи управління реалізують мотиви соціальної поведінки людини. Адже 

рівень сучасного виробництва, зростання загальноосвітнього і професійно-кваліфікаційного рівня працівників 

зумовлюють суттєві зміни в системі ціннісних орієнтацій та структурі мотивації трудової діяльності людей. 

3. Організаційні методи управління базуються на мотивах примусового характеру, їхнє існування й 

практичне застосування зумовлене заінтересованістю людей у спільній організації праці. Організаційні методи 

управління - це комплекс способів і прийомів впливу на працівників, що ґрунтуються на використанні 

організаційних відносин та адміністративній владі керівництва. Усі організаційні методи управління поділяють 

на регламентні й розпорядчі. 

Професійно вміле застосування економічних, соціально-психологічних та організаційних методів 

управління здебільшого забезпечує достатньо ефективне господарювання. 

Слід відзначити, що важливою умовою формування сучасної системи управління є визначення 

стратегічних цілей, прогнозування та планування задля успішного функціонування підприємства, тобто вибір 

напряму дій для досягнення цілей організації в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Для досягнення 

поставлених цілей в 70-х роках пришлого століття було введена та застосована така концепція як «стратегічний 

менеджмент». 

Розгорнуте тлумачення стратегічного менеджменту можна дати, звернувши увагу на низку принципових 

моментів. До запровадження цієї системи управління, організації планували свою діяльність, виходячи з того, 

що оточення не буде суттєво змінюватись. Стратегічне управління в конкретний момент визначає, як 

організація має діяти в сучасних умовах, щоб досягти бажаної мети в майбутньому, виходячи з того, що 

оточення змінюватиметься. Тобто при стратегічному управлінні оцінюється сучасний стан, виходячи з 

майбутнього. При цьому не тільки прогнозується бажаний рівень у майбутньому, але й виробляється здатність 

відповідно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі для досягнення цілей. 

Стратегічне управління базується на таких передумовах: чітке визначення того, що організація хоче 

досягти в майбутньому; усвідомлення, що основні проблеми криються у зовнішньому середовищі; вміння 
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своєчасно розпізнавати проблеми та володіти механізмом їх вирішення або зменшення негативного впливу; 

прийняття управлінських рішень з урахуванням відповідності між можливостями, які перебувають поза 

організацією, та її сильними сторонами; налаштування поточного управління на конкретизацію стратегічного. 

За визначенням голландського вченого X. Віссеми: «Стратегічне управління - це стиль управління 

(мотивований споживачами, орієнтований на майбутнє, спрямований на конкуренцію) та методи комунікації, 

передачі інформації, прийняття рішень і планування, за допомогою яких апарат управління й лінійні керівники 

своєчасно приймають і конкретизують рішення щодо цілей підприємницької діяльності. Стратегічне 

управління передбачає стратегічну орієнтацію всіх працівників і синхронізацію планів підрозділів, які 

відповідають за реалізацію цілей компанії».  

Тобто, стратегічне управління є різновидом процесу прийняття управлінських рішень і передбачає такі 

стадії: усвідомлення необхідності прийняття рішення, тобто, за визначенням Г. Саймона, інтелектуальну 

стадію; діагностику та структуризацію проблеми; формування варіантів подальших дій; прийняття одного або 

декількох варіантів для реалізації; реалізацію рішення; контроль за виконанням і оцінку результатів. Водночас 

процес прийняття стратегічного рішення має певні особливості: складність опису об'єктів аналізу; високий 

рівень невизначеності отримання результатів при реалізації рішень; наявність великої кількості змінних; 

критерії рішення наперед чітко не визначені й уточнюються керівником під час їх реалізації; велика 

трудомісткість і тривалість процесу вимагає значних витрат і використання висококваліфікованих фахівців. 

Перелічені особливості дають підставу стверджувати, що процес розв'язання стратегічних завдань вимагає 

особливої методології. Окрім цього, центр ваги проблеми переміщується з формування її стратегії на 

управління процесом впровадження відповідних стратегічних змін. 

Таким чином, впливом на безпосередні інтереси об'єкта управління створюється механізм його орієнтації 

на найбільш ефективний режим роботи без повсякденного і безпосереднього втручання зверху. До складу 

економічних методів управління належать організаційно-виробниче планування, метод комплексних цільових 

програм, комерційний розрахунок, система економічних регуляторів господарської діяльності. 

 

ТАТАР Д.,  

студентка 4 курсу 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙ 

 

Актуальність теми полягає в тому, що державною підтримкою інноваційного розвитку підприємств є 

податкова, амортизаційна, кредитна, митна політика. Особливо помітну роль відіграє податкова політика. 

Встановлення пільгового оподаткування на розвиток НТП є однією із форм непрямого фінансування сфери 

науки. 

В умовах ринкової економіки державний вплив на розвиток науки і техніки здійснюється: 

а) державним фінансуванням наукових досліджень, розробок і інноваційного процесу в цілому; 

б) проведенням податкової політики, що стимулює НТП; 

в) за допомогою фінансово-кредитної політики. 

У податковому законодавстві України існують пільги, пов’язані з проведенням наукових досліджень, 

розробкою й освоєнням нових прогресивних технологій і видів продукції. Однак, варто взагалі виключити 

асигнування на НДДКР при обчисленні розміру оподаткованого доходу. Це ж стосується й устаткування, 

переданого вузам на дослідницькі цілі. Доцільно ввести „кредитний податок”, при використанні якого загальна 

податкова база замінюється в залежності від річного збільшення витрат на НДДКР. 

При використанні податкових стимулів скорочення бюджетних доходів може перевищувати збільшення 

вкладень в інноваційний розвиток. Крім того, використання пільгового податкового режиму ускладнює систему 

оподаткування. 

Найчастіше шляхом запровадження податкових стимулів державою підтримуються такі види 

інноваційної діяльності: 

– проведення досліджень та розробок; 

– придбання обладнання, призначеного винятково для проведення досліджень та розробок; 

– трансфер технологій – придбання патентних та безпатентних ліцензій, прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, результатів досліджень та розробок, послуг технологічного характеру; 

– виробниче проектування; 

– навчання працівників; 

– укладання підприємствами контрактів із дослідниками; 

– співробітництво підприємств із дослідними організаціями (університетами); 

– придбання програмного забезпечення; 

– створення нових інноваційних підприємств. 

Згідно із Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, основним засобом державної 

підтримки даної сфери мають бути: 

– національна державна та міжнародна науково-технічна програма; 



110 

– державне замовлення у науково-технічній сфері; 

– державна науково-технічна експертиза; 

– бюджетне фінансування в науково-технічній діяльності; 

– патентно-ліцензійна діяльність; 

– сертифікація продукції в науково-технічній сфері; 

– формування науково-технічних кадрів; 

– створення системи науково-технічної інформації. 

У країнах Європи використовують такі податкові пільги: 

– екстраконцесії (extra tax allowance) – особливі пільги, що дають змогу фірмам фінансувати із своєї 

податкової бази понад 100% інноваційних витрат; 

– податковий кредит (tax credit) – пільга, що дає можливість фірмам фінансувати певний відсоток своїх 

інноваційних витрат з податкових зобов’язань. 

В Україні Законом „Про інноваційну діяльність” встановлено особливості в оподаткуванні інноваційної 

діяльності, зокрема, передбачено, що 50% суми податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних 

проектів, залишається у розпорядженні підприємств. Ці кошти зараховуються на їхні спеціальні рахунки з 

подальшим використанням лише для фінансування інноваційної, науково-технологічної діяльності й 

розширення власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз. 
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МЕТОДИКА СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Под производственным информационным потенциалом понимается способность и возможность как 

отдельных специалистов, так и информационной системы предприятия в целом, воспринимать и 

преобразовывать поступающую информационную продукцию в управленческие решения. 

В современных условиях хозяйствования эффективность управленческой деятельности во многом 

зависит от уровня информационной культуры руководителей. От умения грамотно работать с информацией во 

многом зависит конечный результат управленческой деятельности - эффективность и качество трудовых 

процессов. 

Первоначальный информационный потенциал специалистов и навыки работы с информационной 

продукцией формируется в процессе обучения в специализированных учебных заведениях. Поэтому, в 

современных условиях хозяйствования, возрастающее значение приобретает подготовка, переподготовка и 

продолженное образование менеджеров в высших учебных заведениях. Исторически сложились два подхода к 

организации обучения специалистов высшей квалификации.  

Первый подход предполагает высокую долю ситуативного информационного потока в учебных 

программах и ориентирован на формирование узкоспециализированного информационного потенциала 

менеджера для эффективного руководства предприятием в реальных условиях. Например, это реализуется в 

системе продолженного образования (повышение квалификации и переподготовка специалистов) или учеба в 

новых негосударственных учебных заведениях.  

Второй подход предполагает высокую долю так называемых гуманитарных наук и ориентирован на 

формирование общего ИП менеджера, напрямую не связанного с конкретным множеством управляющих 

информационных продуктов. Эти подходы опираются на различные цели существования предприятия, как 

элемента системы. В первом случае справедливо считается, что экономическая эффективность системы 

определяется суммой эффективности отдельных предприятий. Во втором случае, также справедливо считается, 

что экологическое и социальное состояние системы определяется суммарной деятельностью отдельных 

предприятий. 

Противоречие состоит в том, что достижение цели одного предприятия часто осуществляется за счет 

снижения качества окружающей среды или социального климата. Располагая возможностью широкого выбора 

вариантов поведения, менеджер оказывает тем большее влияние на экологическую и социальную среду, чем 

сложнее и опаснее его предприятие. 

Оптимальным был бы вариант совмещения этих подходов. Но в полной мере это физически невозможно 

из-за большого объема информационных продуктов, которые обучающийся должен усвоить. 
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Перспективным направлением организации эффективной системы ИО является создание 

производственных информационных служб, в задачи которых входило бы решение таких проблем как:  

 оптимизация информационных функций в системе управления;  

 определение источников информации, необходимых для ИО производства;  

 разработка механизма интегрирования и синтезирования информации, порядка и методов подготовки 

информации под проблему;  

 принятие мер, обеспечивающих наилучшие возможности использования информационных ресурсов 

предприятия. 
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ТУРИСТИЧНИЙ, ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС ТА ПРОБЛЕМА КОРУПЦІЇ 

 

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) займає важливе місце в сучасній стратегії 

американських і європейських корпорацій, але поки не стала поширеним явищем в Україні. Виділяють чотири 

основних типи соціальної відповідальності бізнесу. Базова відповідальність, економічна − включає створення 

робочих місць і сплату податків для підтримки життєдіяльності держави.  Юридична відповідальність 

передбачає дотримання бізнесом місцевих і міжнародних законів.  Етична відповідальність вимагає дотримання 

співробітниками і компанією в цілому загальнолюдських норм поведінки у взаєминах один з одним, 

конкурентами, державою і суспільством. Найвищий тип соціальної відповідальності − добровільна. Це 

інвестування в проекти, що приносять значну користь суспільству, але не мають прямої віддачі. Це захист 

навколишнього середовища, інвестиції в здоров'я та грамотність населення, інфраструктуру, боротьбу з 

бідністю і т.д. 

Щороку в Україні мільярди гривень, які необхідні для розвитку освіти, медичної сфери та загалом 

соціального забезпечення, втрачаються через хабарництво та здирництво. Корупція руйнує ринки та 

перешкоджає соціальному й економічному розвитку в усіх країнах і Україна – не виняток. Проте корупція не є 

природним явищем, а відповідно не може бути невідворотною, це результат перш за все людських рішень, 

зазвичай людської жадібності, і для сталого розвитку її потрібно викорінювати. Корупція — це складне 

соціально-економічне, політичне явище, яке характерне для будь-якої держави, і виникає в процесі реалізації 

тіньових економічних інтересів між посадовими особами та іншими суб'єктами господарювання з метою 

максимального задоволення державних, групових або особистих привілеїв через комерціалізацію людських 

благ і цінностей, залучаючи при цьому політичний вплив та посадові функціональні обов'язки. Незаперечною є 

відповідальність урядів у подоланні корупції, проте й бізнесу належить значна роль – недопущення корупції в 

тендерних процедурах, дотримання національного та міжнародного законодавства та правових норм, 

зазначених у Конвенції ООН проти корупції. [4] 

Компанії України все частіше стикаються з корупційними проявами, особливо у відносинах між бізнесом 

і державними органами, незалежно від розміру компанії. Рівень корупції становить 4–10% обороту компанії, а 

частина компаній втрачала бізнес через корупційні дії конкурентів. [6] 

Проведені дослідження із питань протидії корупції, в яких розглядається роль урядових та неурядових 

організацій, роль бізнесу, зокрема малого та середнього, дають можливість стверджувати, що великий бізнес є 

рушієм корупції, оскільки малий і середній дає хабарі, щоб вижити, а великий – щоб отримати надприбутки.  

Більше половини (51%) менеджерів компаній вважають, що корупція широко розповсюджена в бізнес-

середовищі їхньої країни, свідчать дані міжнародного дослідження Ernst & Young, присвяченого ризикам 

шахрайства в Європі, на Близькому Сході, в Індії та Африці (EMEIA). Серед 41 країни перше місце посідає 

Україна – 88% респондентів відповіли ствердно. Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в 

бізнесі. Дослідження показує, що 77% членів ради директорів або старших менеджерів стверджують, що вони 

могли б виправдати неетичну поведінку, щоб допомогти бізнесу вижити, причому кожен третій з них готовий 

запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту. [5] 

Основними проблемами ділових кіл України у звіті називаються монополізація бізнесу, неможливість 

довгострокового планування бізнесу, а також його окупація державними корупціонерами, корумпований 

протекціонізм і злиття політичних та бізнес-інтересів. Такий стан справ не сприяє входженню України в 

європейські транснаціональні структури, практично робить неможливим закріплення українських компаній на 

європейському ринку, гальмує виробничу кооперацію і т.д. 

Підписана угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом у 2014 році може покращити 

ситуацію держави у світових рейтингах, але це відбудеться лише завдяки реформам та сприянню держави, а 
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також антикорупційній діяльності кожного члена суспільства. Соціальна відповідальність є однією з базових 

механізмів реалізації сучасних демократичних цінностей на чотирьох рівнях. На першому рівні соціальна 

відповідальність стосується проблем вищого політичного порядку, тобто війни та миру, екологічної безпеки, 

техногенних та природних загроз, шляхів розвитку держави загалом. Другий рівень – це соціальна 

відповідальність посадових осіб, яка є пов’язаною з визначенням оптимального шляху розвитку країни, 

запобіганням громадянського протистояння, забезпеченням розвитку нації та соціального порозуміння. На 

третьому та четвертому рівнях соціальна відповідальність відображає ступінь громадянської зрілості, здатності 

людини самостійно обирати національні, професійні та особистісні пріоритети та цінності, готовність 

відстоювати національні інтереси та національну політику своєї держави. 

Корупція завдає великих збитків для бізнесу та держави. Втрачені гроші могли б бути спрямовані на 

розвиток ресторанів та готелів в країні, адже подальша євроінтеграція тільки збільшить обсяги туристів з 

Європи в країну. Тому саме вчасний розвиток готельно-ресторанної мережі країни, створення сприятливих 

умов для прийому гостей сприяє збільшенню потоків прямих іноземних інвестицій в країну та загального 

доходу держави.  

Аналіз стану готельного господарства України свідчить про серйозну проблему невідповідності 

більшості українських готелів сучасному світовому рівню комфорту і сервісу. Застаріла матеріально-технічна 

база готельного господарства, побудована переважно у 1970-1980-х, фактично стримує розвиток в'їзного 

туризму. 

Нестабільність політичної ситуації в Україні, недоліки законодавства у сфері інвестування та 

підприємництва, невідповідність податкової та бухгалтерської систем міжнародним стандартам породжує 

велику кількість непорозумінь іноземних інвесторів з українськими партнерами у процесі їх спільної 

діяльності. Високий рівень і велика кількість податків позбавляє державу конкурентних переваг при залученні 

іноземних інвесторів. На даний момент високими є ставки мита на ввезення при надходженнях іноземних 

інвестицій в Україну, непорозуміння з митними органами при визначенні митної вартості товарів, в способі 

нарахування мита та акцизних зборів. Спостерігається відсутність потужної страхової компанії, яка б покривала 

комерційні ризики під час реалізації особливо масштабних інвестиційних проектів; обмеженість 

довгострокових і недорогих банківських ресурсів; відсутність швидкісного транспортного сполучення з 

промисловими та сировинними центрами. Держава повинна усвідомити необхідність створення сприятливого 

клімату для розвитку індустрії гостинності, перед якою тепер має стояти завдання не тільки вижити, а й 

відповідати рівню вимог XXI сторіччя. Одним із основних економічних та адміністративних механізмів 

підтримки розвитку туризму В ряді закордонних держав є забезпечення пільгового податкового режиму для 

туристичних підприємств. [2] 

Подібна проблема є ситуація в туристичній сфері. Серед туристичних агентств також існують випадки 

махінацій та домовленостей з державними органами. Таких випадків багато, від надання неправдивих довідок 

про фінансовий стан у візові центри до створення фіктивних запрошень з країн, для швидшого надання візи та 

доступу громадянам. Такі шахрайства призводять до погіршення стосунків між державами та особливо для 

громадян країни, які погодились на такі послуги потрапляння до чорного списку.   

Туристичних місць небагато в країні, через те, що не створюються сприятливі умови для розвитку 

інфраструктури міст, це створює додаткові перешкоди при переміщені країною. Невелика кількість сполучень, 

застарілість техніки та транспорту негативно впливає на туризм в Україні.  

В роботі туристичної галузі можна виділити наступні проблеми, що стримують її розвиток. Перш за все 

це відсутність цивілізованих умов перетину кордону та несприятливий візовий режим для іноземних туристів, 

податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму та санаторно- 

курортний комплекс, проблема тіньової економіки; [3] 

Для удосконалення рекреаційно-туристичної діяльності велике значення має інформація про навколишнє 

середовище, яке включає демографічні, науково-технічні, політико-правові, соціально-культурні, природні та 

економічні фактори. До того ж усі фактори макро- та мікросередовища взаємопов'язані і взаємообумовлені. 

Тому всі дані повинні бути зосереджені у відповідних інформаційних центрах, об'єднаних в єдину 

інформаційну систему [1]. Ця система повинна бути повна, зрозуміла у використанні та 

загальнодоступна. Державна податкова система має суттєвий вплив на соціально-економічну ефективність 

рекреаційно-туристичної діяльності, тому головним завданням держави є усунення бар'єрів для розвитку 

туристичної сфери шляхом прийняття Податкового кодексу та проведення виваженої податкової політики з 

метою підтримки та захисту суб'єктів рекреаційно-туристичної діяльності.  

Зараз в країні створюються засоби боротьби з корупцією, шляхом поступового введення електронного 

документообігу державних органах. Це спрощує контроль та запобігає шахрайство, тому, що програмні 

комплекси створюють сприятливі умови для обмеження шахрайських операції. Наприклад, створення інтернет 

ресурсів для проведення тендерів та державної закупівлі товарів дозволяє прозоро та справедливо обрати 

кращого представника бізнесу для виконання державного завдання. Також створюються можливості до 

кредитування, проекти та гранти на фінансування розвитку малих та середніх підприємств туристичного, 

готельно-ресторанного бізнесу. В країні також необхідно створити системи краудфандінгових платформ для 

збирання коштів на інноваційні проекти. Ця система вже себе зарекомендувала в багатьох країнах Америки та 

Європи, сприяючи швидкому зростанню кількості малих та середніх підприємств. 
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ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Прибуток, найвідоміша з давніх часів категорія, отримала новий зміст в умовах сучасного економічного 

розвитку країни, формування реальної самостійності суб'єктів господарювання. Тисячі великих і малих 

підприємств докладають всіх можливих заходів для ефективного управління діяльністю своєї фірми з метою 

отримання прибутку. Прибуток, будучи головною рушійною силою ринкової економіки, забезпечує інтереси 

держави, власників і персоналу підприємства. 

Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що 

характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва. 

Грамотне, ефективне управління формуванням прибутку передбачає побудову на підприємстві 

відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів 

формування прибутку, використання сучасних методів її аналізу і планування. Особливу увагу менеджерами 

підприємства приділяється питанням управління доходами та витратами, податковими платежами, ресурсами 

підприємства і ризиками. Сучасні системи забезпечення управління процесом формування прибутку 

дозволяють оптимізувати вплив вищенаведених факторів на кінцевий результат. 

Управління прибутком є важливою частиною економіки господарюючого суб'єкта. Розподіл прибутку є 

зворотнім боком процесу виробництва. Наскільки вдалим буде цей процес, настільки буде при незмінних 

умовах зростати ефективність виробництва. Найбільш складним є механізм розподілу прибутку на 

підприємствах колективної форми власності, оскільки він повинен будуватися з урахуванням багатьох 

факторів. Процес управління прибутком підприємств колективної форми власності, складовою частиною якого 

є дивідендна політика передбачає вибір оптимальної системи розподілу, яка б задовольняла загально виробничі 

інтереси підприємства у поєднанні з інтересами співвласників, причому ці інтереси є специфічними в 

залежності від організаційно-правової форми колективної власності. 

Увагу економістів здавна привертала проблема з'ясування суті прибутку, його джерел, а також функцій, 

які він виконує за умов різних економічних систем. 

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток - це 

грошовий дохід, утворений в результаті виробничо - господарської діяльності. 

В сучасних ринкових умовах господарювання в Україні почала формуватися зміна форм та методів 

управління економікою підприємств. У господарській діяльності підприємств вплив ринкових законів, реформ 

не завжди носить позитивний характер, тому більша частина господарюючих підприємств знаходиться в стані 

ризику. Суб'єкти господарювання відчувають дефіцит обігових коштів, не завжди вчасно можуть розрахуватися 

з своїми борговими зобов'язаннями, а це в першу чергу веде до збитків. 

Одним з важливих напрямків оздоровлення фінансового стану підприємства є удосконалення напрямків 

формування прибутку, аналіз методів його максимізації, оптимізація витрат та розробка стратегії управління 

прибутком.  

Отже, у зростанні прибутку зацікавленні як підприємство, так і держава. На підприємствах приріст 

прибутку досягається не лише завдяки збільшення трудового внеску колективу підприємства, а і за рахунок 

інших факторів. Саме тому, на кожному підприємстві необхідно систематично проводити аналіз формування, 

розподілу та використання прибутку.  
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель данной работы заключается в том, чтобы раскрыть основные характеристики и отличительные 

особенности устоявшихся моделей корпоративной социальной ответственности.   

В мире существует несколько устоявшихся моделей корпоративной социальной ответственности (КСО), 

каждая из которых отражает тот общественно-экономический уклад, который исторически сформировался в 

той или иной стране, то устройство общества, которое сформировалось в условиях развитой демократии, 

действующих гражданских институтов, системы разрешения споров и свободы слова и выбора и т.д. 

Выделяют несколько моделей КСО [3]. Американская модель имеет историю с XIX века. В силу 

особенностей американского предпринимательства, основанного на максимальной свободе субъектов, почти 

все сферы общественных взаимоотношений остаются до сих пор саморегулируемыми. В том числе, это 

трудовые отношения работник- работодатель, добровольность медицинского страхования. И так же Америка 

выработала многочисленные механизмы участия бизнеса в социальной поддержке общества через 

корпоративные фонды, направленные на решение различных социальных проблем за счет бизнеса. Основные из 

них:  

 фонды пенсионного обеспечения работников (предоставление рабочим пенсий от компаний и фирм);  

 фонды выплат дополнительных (кроме государственных) пособий по безработице;  

 фонды выплат пособий (пенсий) по инвалидности;  

 фонды выплаты пособий по болезни, связанной с временной потерей трудоспособности. 

Активность в данном направлении инициируется самими компаниями, при этом учитывается 

наибольшая самостоятельность последних в определении собственного общественного вклада. Ответственное 

социальное поведение и социальные инвестиции корпораций поощряются соответствующими налоговыми 

льготами, закрепленными на законодательном уровне (к примеру, налог на прибыль, вычет суммы 

благотворительных вкладов из налогооблагаемой базы). При всем этом под социальными инвестициями 

понимаются материальные, технологические, управленческие, финансовые или иные ресурсы компаний, 

направляемые по решению управления на реализацию социальных программ, созданных с учетом интересов 

главных внутренних и внешних заинтересованных сторон, в предположении, что в стратегическом отношении 

организацией станет получен определенный социальный и экономический результат.  

Таким образом, США дают классический образец реализации КСО при наименьшем государственном 

непосредственном вмешательстве в данный процесс, который полностью оправдывает себя в течение многих 

лет [2, c.43]. 

В Европе корпоративная социальная ответственность, как правило, регулируется нормами, стандартами 

и законами соответствующих стран. Одной из главных особенностей этой модели КСО считается его 

государственное регулирование. Поэтому эту модель часто относят к скрытым формам КСО. Во многих 

европейских странах законодательно зафиксированы обязательное медицинской страхование, пенсионное 

регулирование, природоохранная деятельность предприятий [4, c.51].  

А. Крейн и Д. Маттен выделяют различия этих двух моделей по четырем признакам [1]: экономическая, 

юридическая, этическая ответственность бизнеса и их благотворительная активность.  

Экономическая ответственность в США фокусируется на доходности и ответственности перед 

акционерами, европейская модель относит к КСО дополнительно вопросы ответственности перед работниками 

и местными сообществами. Юридическая ответственность является базой для любой формы социальной 

ответственности в Европе. Европейский бизнес рассматривает государство как институт, приводящий в 

исполнение принятые правила поведения, а в США схожее вмешательство государства расценивается как 

нарушение свободы бизнеса [2, c.46]. Если в США этическая ответственность фирмы определяется уровнем 

поддержки корпорацией местного сообщества, то в Европе высокая степень социальной защищенности 

гарантируется «принудительным путем» - через высокие налоги. Такой термин как благотворительность 

понимается американскими компаниями обширно и распространяется не только на сферы искусства, культуры, 

но и на университетское образование. В Европе достаточно тяжелое налоговое бремя стало причиной того, что 

вся ответственность за финансирование данных направлений переноситься на государство [1].  
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Таким образом, по сравнению с американской, европейская модель характеризуется проработанностью 

правил ведения бизнеса и жестким законодательством в области КСО. Органы государственной власти и 

местного самоуправления на Западе играют активную роль в процессе становления КСО. 

Так, социальная ответственность корпораций в Японии поддерживается культурными традициями 

страны. Японская модель КСО предусматривает социальную сплоченность на уровне компании и деловую 

сплоченность на уровне индустриальной группы. Для японской модели характерна активная роль государства, 

которое на протяжении долгого времени принимало участие в корпоративном стратегическом планировании. 

Управление бизнесом ориентировано не только на получение прибыли; оно основано на правильном 

восприятии бытия, общества и окружающего мира, осознании своей ответственности перед обществом и 

стремлении к прогрессу цивилизации в целом. 

Большее внимание уделяется проблемам защиты окружающей среды и взаимодействию с местными 

сообществами. 

Каждая из рассмотренных моделей в деятельности предприятий практически не встречается в «чистом» 

виде, но некоторые черты могут повторяться или же переплетаться одна в одной. 

Идеальной модели корпоративного управления социальной ответственностью в мире не существует, 

каждой из них присущи свои положительные и отрицательные черты. 

Следовательно, разделение моделей корпоративной социальной ответственности основывается на 

принципе разделения компаний на те, которые в добровольном порядке решают актуальные социальные 

проблемы и те, которые вынуждены проводить такую политику в соответствии с требованиями государства. 

Таким образом выделяют открытую и закрытую формы КСО. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

Сучасний стан розвитку готельного господарства в Україні набуває досить швидких темпів розвитку, є 

бажаною та прибутковою галуззю, якою необхідно займатися задля підняття іміджу держави та можливості 

надання послуг світового класу. Але як і в будь-якій іншій галузі, готельному господарству характерні нестійкі 

тенденції розвитку, що залежать від сезонних коливань попиту та неможливістю створення запасів готельного 

продукту, зростанням цін на послуги та недостатнім рівнем якості обслуговування. Ситуація ускладнюється 

нестабільністю зовнішнього середовища, неузгодженістю внутрішніх процесів підприємств, не адекватному 

ринковим вимогам управлінню господарською діяльністю. Для ефективного функціонування підприємств 

готельного господарства виникає необхідність наукового обґрунтування стратегій їх розвитку, які 

кореспондуються із світовим досвідом та вдалою практикою вітчизняних підприємств-лідерів. 

Важливим фактором успішного функціонування підприємств в складних ринкових умовах є стратегічне 

управління, але на жаль в діяльності підприємств готельного бізнесу часто можна спостерігати відсутність 

стратегічності, що і призводить до поразок в конкурентній боротьбі. Концепція стратегічного управління 

лежить в основі стратегічного мислення і знаходить вираз у н характерних рисах її застосування. 

Стратегічне управління є синтезованим поняттям, де основними складовими процесу стратегічного 

управління є стратегічне бачення і мислення, стратегічне планування і стратегічне програмування . 

Проблема успішного функціонування і забезпечення безперервності розвитку підприємств готельної 

індустрії є першорядною в умовах ринкової економіки, в умовах динамічно невизначеного й нестійкого 

середовища. Для успішного функціонування підприємств в таких умовах система управління повинна мати в 

своєму арсеналі не меншу кількість різноманітних реакцій, ніж можлива кількість негативних змін, які можуть 

виникнути у середовищі, яке його оточує.  

Підприємства готельного сервісу, які функціонують на визначеному ринку (середовищі), надають 

різноманітні послуги й пропонують широкий асортимент продукції харчування, здійснюючи при цьому певні 

витрати, розмір яких залежить від потенціалу підприємства, організації управлінської, фінансової, правової 
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діяльності, факторів зовнішнього й безпосереднього середовища. Значна роль у скороченні витрат належить 

організації стратегічного планування розвитку підприємства.  

Суть організації стратегічного менеджменту на підприємствах готельного бізнесу полягає в створенні 

необхідних умов для стратегічного управління, планування, реалізації планів та контролю за їх виконанням.  

Стратегічне управління підприємств являє собою діяльність спрямовану на визначення сфери діяльності 

й досягнення довготермінових цілей в постійно змінних умовах навколишнього середовища.  

Характер діяльності підприємств готельного бізнесу відповідатиме вимогам середовища лише тоді, якщо 

підприємства виготовлятимуть і реалізовуватимуть продукцію та послуги такої якості й у такому асортименті, 

які відповідатимуть потребам і вимогам даного ринку за екологічними, економічними й фізіологічними 

показниками. В разі порушення такої відповідності й структура громадського харчування готельних 

комплексів, і сфера обслуговування в номерному фонді зазнаватимуть втрат як матеріальних, так і моральних 

(втрата довіри до підприємства з боку споживачів). 

Зазначена невідповідність зумовлюється причинами, які поділяють на дві групи: поточні й стратегічні.  

До поточних причин відносять такі, що впливають на зниження економічності виготовлених послуг і їх 

реалізації (нераціональне використання виробничих потужностей, трудових і фінансових ресурсів, низька 

продуктивність праці всіх категорій працівників, відсутність ресурсозберігаючих технологій, зниження якості 

послуг і продукції, звуження їх асортименту через виробничі проблеми, неефективна організація маркетингової 

служби тощо).  

До стратегічних причин відносять такі, що впливають на досягнення цілей підприємства 

(непередбачуваність дій конкурентів, помилки у визначенні платоспроможного попиту, сегменту ринку, оцінки 

якості пропонованої продукції й послуг).  

Поточну невідповідність можна ліквідувати засобами оперативного управління, змінивши організацію 

виробничого процесу, кваліфікаційний і чисельний склад працівників, підвищивши коефіцієнт використання 

діючого обладнання, продуктивність праці, запровадивши ресурсозберігаючі та інноваційні технології, більш 

досконалу рекламу.  

Стратегічна невідповідність ліквідується за допомогою корегування або зміни цілей підприємства, 

здійснення диверсифікації, застосування принципово нових форм управління, посилення роботи маркетингової 

служби тощо.  

Розвиток підприємств готельного бізнесу - це процес орієнтований на перспективу з урахуванням 

тенденцій змін навколишнього середовища й своєчасної ліквідації поточних причин невідповідності.  

Стратегічне управління й планування розвитку підприємств - це сфера діяльності керівництва вищої 

ланки, головним обов'язком якої є визначення пріоритетних напрямів діяльності та розвитку підприємств, 

визначення цілей, розподіл ресурсів і всього того, що надає підприємству конкурентних переваг.  

Стратегія підприємства являє собою систему управлінських рішень для визначення перспективних 

напрямів розвитку, сфери, форм і способів діяльності підприємства в умовах оточуючого середовища, а також 

порядку розподілу ресурсів для досягнення поставлених цілей.  

За формою стратегія - це набір управлінських документів, представлених як графіки, таблиці, описові 

тексти, слайди, інші зображення ілюстративного характеру, які можна демонструвати всіма існуючими 

засобами аудіо-, відеотехніки й візуального зображення.  

Структура стратегічного плану розвитку підприємства має включати такі розділи:  

1.  Передбачення характеру й шляхів розвитку макросистеми. Тенденції розвитку галузі та їх вплив на 

стан підприємства. Перспективи й труднощі розвитку підприємства.  

2.  Стратегія маркетингової служби.  

3.  Напрями й заходи щодо створення конкурентних переваг:  

4.  Оцінка ефективності стратегій.  

5. Реалізація й контроль за втіленням у життя стратегії розвитку підприємства.  

У розділі І стратегічного плану розвитку підприємства «Передбачення характеру й шляхів розвитку 

макросистеми. Тенденції розвитку галузі та їх вплив на стан підприємства. Перспективи й труднощі розвитку 

підприємства.» повинні бути розкриті такі питання:  

 з урахуванням еволюційного розвитку світової цивілізації, досягнень окремих високорозвинених 

держав, загальних досягнень розвитку макросистеми передбачити характер і потенційні можливості щодо 

розвитку оточуючої макросистеми;  

 на основі аналізу розвитку готельного й ресторанного господарства за останні п’ять років визначити 

тенденції розвитку підприємств готельного індустрії;  

 на основі аналізу проблем галузі визначити перспективи розвитку досліджуваного підприємства.  

У розділі II «Стратегія маркетингової служби» слід визначити:  

 концепцію стратегічного маркетингу, застосовуваного на даному етапі;  

 функції й завдання відділу маркетингу на перспективу;  

 технологію й результати стратегічної сегментації ринку;  

 стратегію ціноутворення, прогнозування цін на пропоновані підприємством продукцію й послуги;  

 стратегію опанування ринків збуту продукції й послуг;  

 стратегію розробки нового асортименту продукції й послуг;  
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 стратегію ресурсозабезпечення;  

 розвиток служби маркетингу на перспективу. 

За змістом стратегія - це модель напрямів дій, інструмент для досягнення мети організації. На 

підприємствах готельного бізнесу стратегія відбивається у стратегічних планах розвитку.  

У розділі III «Напрями й заходи щодо створення конкурентних переваг» необхідно проаналізувати:  

 фактори макросередовища, інфраструктуру регіону й мікросередовища підприємства;  

 стан техніки, технології, організації виробництва, використання чисельного й кваліфікаційного 

складу працівників, систему менеджменту на підприємстві;  

 роботу маркетингової служби у даний період;  

 конкурентні переваги підприємства;  

 обрання й обґрунтування стратегічних факторів конкурентних переваг;  

 адаптацію стратегічних факторів переваг до запланованої стратегії.  

Розділ IV. «Оцінка ефективності стратегії». Оцінку ефективності стратегії необхідно проводити після 

розробки всіх попередніх розділів стратегічного плану. При оцінці економічної ефективності плану доцільно 

застосовувати наукові методи, дані затвердженої нормативно-правової бази, положення, інструкції, формули 

тощо. Припускається використання оригінальних наукових методик, за умови їх обґрунтування.  

Розділ V. У розділі «Реалізація й контроль за втіленням у життя стратегії розвитку підприємства» 

повинні бути висвітлені такі питання:  

 методика проведення діючої стратегії підприємства, сітковий графік реалізації стратегії;  

 визначення слабких місць в організації виробничих процесів, контролі й обліку виконання 

стратегічного плану окремими структурними підрозділами;  

 обґрунтування й узгодження розділу «Реалізація й контроль за втіленням у життя стратегії розвитку 

підприємства»;  

 опис інструкцій, методик, стандартів, технологічних програм і інших допоміжних матеріалів (вихідні 

дані для розрахунків, пояснювальні записки тощо).  

Наведена структура стратегічного плану й зміст його розділів має рекомендаційний науково-

прогнозуючий характер у зв'язку з тим, що на сучасному етапі розвитку готельного бізнесу можлива 

непередбачуваність і варіативність складення стратегічних планів розвитку підприємств, організацій і фірм. 

Таким чином, стратегічне управління підприємством готельного господарства це - система 

управлінських рішень, орієнтованих на вибір дій, синтезуючих різнопланові стратегічні цілі підприємства в 

умовах нестабільності ринкового середовища та обмеження власного ресурсного потенціалу . 

Стратегічне управління являє собою процес, за допомогою якого менеджери здійснюють довгострокове 

керівництво організацією, визначають специфічні цілі діяльності, розроблюють стратегії для досягнення цих 

цілей, враховуючи всі релевантні (найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а також забезпечують виконання 

розроблених відповідних планів, які постійно розвиваються і змінюються. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА БРЕНДИНГУ ТА ПРОМОУШЕНУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАИНЕ 

 

Основные нормы корпоративного поведения стали формулироваться в начале 1990-х гг. в «кодексах 

корпоративного поведения», принятых в странах с наиболее развитыми рынками капитала: Англии, США и 

Канаде. Эти кодексы регулировали практику корпоративного поведения, в частности, вопросы обеспечения 

интересов акционеров, подотчетности директоров и руководства компанией. С тех пор во многих странах 

изданы кодексы корпоративного поведения с соответствующими методическими рекомендациями. 

В правила корпоративной этики неотъемлемой частью качественного корпоративного управления. Эти 

правила устанавливают рамочные условия для делового поведения. Современная корпоративная этика помогает 

компании быть более эффективной в достижении своих результатов, а работникам - уверены в равных 

возможностях для самореализации, что в конечном итоге должно влиять как на мотивацию, так и на 

производительность труда. 

Внедряя современные нормы корпоративной этики фирма стремится изменить репутацию компании так, 

чтобы ее работники могли гордиться не только своими успехами, так и путями их достижения. Для сохранения 

уникальных компетенций и привлечения новых качественных специалистов важно быть компанией, которую 

уважают и в которой хотят работать. 

В последнее время во многих компаниях появились кодексы корпоративной этики. Практика крупных 

международных корпораций свидетельствуют о том, что этические кодексы действительно имеют ресурсы для 

решения широкого спектра задач. 

По новому Кодексу корпоративной этики в Украине уважаются личная свобода, права и достоинство 

человека, не допускаются любые формы притеснений на рабочем месте и поведение, которая рассматривалась 
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как оскорбительная и неприемлема. Руководители не должны допускать в своей управленческой практике 

методов, унижающих личное достоинство работников. 

Кодекс корпоративной этики позволяет решать различные  вопросы, такие как открытое обсуждение 

выплаты вознаграждений или продвижения по служебной лестнице отдельных сотрудников. Как правило, у 

каждой организации свой индивидуальный кодекс. 

Кодекс корпоративной этики в Украине: 

определяет порядок разрешения конфликтных или нерегламентированных ситуаций; 

определяет и регулирует нормы поведения и морали в корпоративной среде; 

регулирует порядок принятия решений в сложных экономических или других ситуациях; 

формирует положительный имидж компании в бизнес – среде, тем самым, повышая уровень доверия со 

стороны партнёров по бизнесу. 

Корпоративная этика выполняет три основные функции: имиджевую, управленческую и развития 

корпоративной культуры. 

Имиджевая функция заключается в формировании доверия к компании извне. Таким образом, она 

является инструментом корпоративных связей с общественностью и повышает инвестиционную 

привлекательность компании. Наличие в компании корпоративной этики становится общемировым стандартом 

ведения бизнеса. 

Управленческая функция заключается в регулировании поведения в сложных этических ситуациях. 

Ценности компании всем сотрудникам может транслировать кодекс, ориентировать их на единые 

корпоративные цели и именно повышать корпоративную идентичность. 

В Украине также существует наказание за нарушение этических норм: дисциплинарное, материальные и 

меры общего взаимодействия. 

Недопустима дискриминация или предоставление преимуществ в зависимости от происхождения, 

социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, возраста, пола, языка, 

политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, сексуальной ориентации, места 

жительства и других обстоятельств. 

Основными критериями для принятия решений в отношении персонала является квалификация 

работника, профессиональные способности, фактические достижения и другие критерии, связанные с работой 

специалиста. 

Общественная корпоративная этика свойственна организациям, в которых цели достигаются 

совместными усилиями, командной работой на основе доверительных отношений. Часто делается акцент на 

заботе о сотрудниках. В таких компаниях работникам чаще платят немного больше, чем обычно, присутствует 

система поощрений, вознаграждений за достижения. 

Назначение корпоративной этики заключается в регулировании взаимоотношений сотрудников в рамках 

единого коллектива и формируется на основе общепринятых человеческих ценностей: 

честности и непредвзятости. Важный аспект в деятельности организации, в сохранении ее деловой 

репутации и исключении конфликтов между личными интересами и профессиональной деятельностью; 

ответственности как гарантии качества деятельности организации; 

уважения личности человека. Каждый имеет право на честное и справедливое отношение к себе 

независимо от расы, языка, политических и религиозных убеждений, половой, национальной и культурной 

принадлежности; 

нацеленности на материальное благополучие как условие реализации потребностей человека, его семьи, 

общности, в рамках которой он живет; 

взаимозаменяемости сотрудников - позволяет организации гибко реагировать на неожиданные 

изменения во внешних условиях и внештатные ситуации; 

гибкости. Предполагает побуждение работников к эффективному взаимодействию, совместным поискам 

оптимального решения проблем. 

Главные принципы корпоративной этики в Украине составляет SMART: S (specific) - конкретная; M 

(measurable) - измеримая; A (acquireable) - достижимая; R (realistic) - реалистичная; T (time bound) - выполнимая 

в ограниченное время. 

Также необходимо учитывать, что осознание общих корпоративных интересов, на которые опирается 

корпоративная этика, нельзя сводить к узкому и очень опасному корпоративизму, основной лозунг которого: 

«что выгодно корпорации, то выгодно стране». Этот лозунг чаще всего используется тогда, когда интересы 

корпорации находятся в явном противоречии с национальными интересами, что, конечно же, недопустимо. 

Корпоративный интерес широкого социального плана в наибольшей мере должен совпадать с 

общенациональными направлениями предпринимательской деятельности. 

Существенное влияние на формирование корпоративной этики оказывают стандарты, выработанные 

Международной организацией труда и во многом воспринятые на национальном уровне государственным 

законодательством. Сейчас насчитывается около 200 международных конвенций и рекомендаций, которые в 

качестве международных трудовых норм нацелены на гуманизацию труда, социальную защищенность и 

создание благоприятных условий труда. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ 

ПІДЖПРИЄМСТВА НА РИНКУ 

 

Успішне функціонування підприємства в ринковому середовищі передбачає високу ефективність його 

діяльності та можливість пристосовуватись до зовнішніх умов, які змінюються. Світовий досвід показує, що 

найбільш ефективно ці задачі вирішуються на основі використання концепції стратегічного управління. З 

усього комплексу задач у сфері управління слід виділити дослідження організаційно-економічних проблем 

розробки стратегії підприємства в умовах становлення ринкового механізму. 

Корпоративна стратегія є загальним планом управління для диверсифікованої компанії, показуючи 

напрямки розвитку фірми загалом. На цьому рівні приймається рішення про бізнес-портфель підприємства, 

вирішуються питання про злиття, придбання або вихід з якого-небудь бізнесу 

Для планування стратегії в корпорації необхідно з’ясувати, на якому рівні буде здійснюватися 

планування. Піраміда розроблення стратегії для спеціалізованих (однопрофільних корпорацій) визначається 

трьома рівнями: операційний рівень (операційні стратегії); функціональні стратегії (інновації, виробництво, 

маркетинг, фінанси тощо) та бізнес-стратегія організації в цілому. 

Для багатопрофільних (диверсифікованих) корпорацій піраміда розроблення стратегії - чотирьохрівнева, 

тобто додається ще й загальнокорпоративна стратегія. 

При цьому операційні стратегії визначають принципи управління ланками організаційної структури та 

спрямовані на вирішення стратегічно важливих операційних задач. Це найбільш вузька стратегія, яка 

розробляється для основних структурних одиниць в середині функціональних одиниць. 

Корпоративна стратегія визначає шляхи досягнення бажаних позицій в кожній із площин діяльності та 

покращення діяльності підрозділів. В корпоративній стратегії повинні бути відображені: 

 освоєння та закріплення позицій в нових галузях; 

 підвищення продуктивності всіх підрозділів; 

 перетворення елементів міжорганізаційної відповідності в конкурентну перевагу; 

 визначення інвестиційних пріоритетів та перерозподіл ресурсів на користь найбільш 

перспективних підрозділів. 

Умовно процес розроблення корпоративної стратегії можна поділити на шість етапів: 

1) визначення стратегічних цілей; 

2) виокремлення бізнес-напрямів; 

3) оцінювання перспективності бізнес-напрямів; 

4) формування бізнес-портфелю компанії та розроблення альтернатив розвитку; 

5) визначення повноважень керуючої компанії; 

6) формалізація розробленої стратегії. 

Визначення стратегічних цілей. На цьому етапі визначаються цілі власників та вищого керівництва 

корпорації, а також межі ринків, в яких буде відбуватись досягнення цих цілей. Цілями корпорації, частіше за 

все визначаються зростання обсягу продаж, активів, частки ринку тощо. Але комплексною ціллю існування та 

розвитку корпорації має бути зростання її вартості - капіталізація. Визначення цілі багато в чому залежить від 

амбіцій керівництва, можливостей корпорації, стану зовнішнього середовища, де вона працює. 

На цьому ж етапі визначають простір для досягнення цілей. Визначаються межі, в яких буде відбуватись 

пошук потенційних можливостей для розвитку компанії, тобто визначають сфери діяльності корпорації. Ця 

межа встановлюється виходячи із бачення менеджментом та акціонерами майбутнього бізнесу. 

Вважається кращим способом реалізації цього етапу - мозкова атака. Консультантів можна залучати в 

якості координаторів робіт, що виконуються. 

Виокремлення бізнес-напрямів. На цьому етапі складається список пріоритетних видів бізнесу, які 

знаходяться в межах визначеної сфери діяльності корпорації. Це відбувається шляхом визначення сегментів 

ринку, які можуть бути цікавими для корпорації.  

Оцінювання перспективності бізнес-напрямів. На цьому етапі для кожного із ринкових сегментів, які 

були обрані на попередньому етапі, здійснюється аналіз ситуації на ринку та будується прогноз розвитку.  

Формування бізнес-портфеля і розроблення альтернатив розвитку. Завданням цього етапу є формування 

із набору потенційно цікавих бізнес-напрямів майбутнього портфелю корпорації. Це можна зробити за рахунок 
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визначення пріоритетів розвитку відносно привабливості бізнес-напрямів відносно один одного. Краще це 

зробити за допомогою БКГ матриці (матриці Boston Consulting Group (BCG) або аналогічних інструментів. 

Визначення повноважень керуючої компанії. Мета цього етапу полягає у визначенні ролі корпоративного 

центру та ступеня самостійності окремих бізнес-одиниць - структурних підрозділів корпорації, які відповідають 

за розвиток одного із бізнес-напрямів, що увійшли до стратегічного портфелю корпорації. 

Формалізація стратегії. Результати розроблення стратегії необхідно закріпити у стратегічному плані. Як 

правило, створюється два варіанти стратегічного плану: для внутрішнього користування та для зовнішніх 

інвесторів. їх відмінність полягає у ступені деталізації. Для внутрішнього користування розробляється 

максимально конкретизований документ, в якому для ключових співробітників корпорації визначені стратегічні 

задачі, за які вони несуть відповідальність. Документ, який надається інвесторам, має лише основні положення 

прийнятої стратегії (бізнес-напрями, цілі, етапи розвитку тощо). 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЕГО ПРОМОУШЕНА НА РЫНКЕ 

 

Потенциал предприятия - показатель, который дает возможность охарактеризовать одновременно 

состояние и условия функционирования объекта в современности и построить достаточно достоверную модель 

ожидаемых изменений объекта и окружающей среды на достаточно большой период времени, сравнимый с 

циклом (этапом) развития самого объекта. Он отражает существующую способность объекта обеспечить 

достижение заданного результата в определенных условиях функционирования, уровень использования этой 

способности, а также способность объекта к развитию в нужном направлении. 

Потенциал предприятия (в самом общем смысле) — совокупность находящихся в распоряжении 

предприятия «стратегических» ресурсов, имеющих определяющее значение для возможностей и границ 

функционирования предприятия в тех или иных условиях. 

Существует несколько видов потенциалов предприятия. К ним относятся: инновационный потенциал, 

производственный потенциал, финансовый потенциал и потенциал воспроизводства. 

Инновационный потенциал - совокупные возможности предприятия по генерации, восприятия и 

внедрения новых (радикальных и модифицированных) идей для его системного технического, 

организационного и управленческого обновления. 

Производственный потенциал - имеющиеся и скрытые возможности предприятия по привлечению и 

использованию факторов производства для выпуска максимально возможного объема продукции (услуг). Его 

надо также воспринимать как совокупность функционирующих ресурсов, которые способны производить 

определенный объем продукции. В его состав входят: потенциал земли и природно-климатические условия; 

потенциал основных фондов; потенциал оборотных фондов; потенциал нематериальных активов; потенциал 

технологического персонала. 

Потенциал земли и природно-климатические условий - возможности предприятия по использованию 

совокупных природных богатств в хозяйственной деятельности. 

Фондовый потенциал - имеющиеся возможности основных фондов, формирующие технико-технический 

базис производственной мощности предприятия. 

Потенциал оборотных фондов - это часть производственного капитала предприятия в виде определенной 

совокупности предметов труда (сырья, конструкционных материалов, топлива, энергии и различных 

вспомогательных материалов), находящихся в производственных запасах, незавершенном производстве, 

полуфабрикатах собственного изготовления и расходах будущих периодов. 

Потенциал нематериальных активов - совокупность возможностей предприятия использовать права на 

новые или существующие продукты интеллектуального труда в хозяйственном процессе с целью реализации 

корпоративных интересов на основе удовлетворения общественных потребностей. 

Потенциал технологического персонала - способность рабочих производить различные продукты, 

предоставлять услуги или выполнять работы. 

Финансовый потенциал - это объем собственных, заемных и привлеченных финансовых ресурсов 

предприятия, находящегося в его распоряжении для осуществления текущих и перспективных затрат. 

К субъектной составляющих потенциала предприятия относятся: научно-технический потенциал, 

управленческий потенциал, потенциал организационной структуры управления, маркетинговый потенциал. 

Научно-технический потенциал - обобщающая характеристика уровня научного обеспечения 

производства (науки, техники, технологии, инженерного дела, производственного опыта, возможностей и 

ресурсов, в том числе научно-технических кадров), которые есть в распоряжении предприятия для решения 

научно-технических проблем. 

Управленческий потенциал - это навыки и способности руководителей всех уровней управления по 

формированию, организации, создания надлежащих условий для функционирования и развития социально-

экономической системы предприятия.  
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Потенциал организационной структуры управления - представляет собой общекорпоративный 

управленческий (формальный и неформальный) механизм функционирования предприятия, воплощает в себе 

уровень организации функциональных элементов системы и характер взаимосвязей между ними. 

Маркетинговый потенциал - это максимальная возможность предприятия по систематизации и 

планомерному направлению всех его функций (определение потребностей и спроса, организации производства, 

продажи и послепродажного обслуживания) на удовлетворение потребностей потребителей и использования 

потенциальных рынков сбыта.  

Особого внимания в структуре потенциала предприятия уделяется трудовому, инфраструктурному и 

информационному потенциалам. 

Трудовой потенциал - это персонифицированная рабочая сила, которая рассматривается в совокупности 

своих качественных характеристик. Данное понятие позволяет оценить степень использования потенциальных 

возможностей как отдельно взятого работника, так и их совокупности, что необходимо для активизации 

человеческого фактора. 

Инфраструктурный потенциал - сбалансированы с требованиями производства возможности цехов, 

хозяйств и служб, обеспечивающих необходимые условия для деятельности основных подразделений 

предприятия и удовлетворения социальных потребностей его персонала.  

Информационный потенциал как важнейшая составляющая технико-технологической и управленческой 

базы современных предприятий имеет особую актуальность.  

Информационный потенциал - это единство организационно-технических и информационных 

возможностей, обеспечивающих подготовку и принятие управленческих решений, влияет на характер 

(специфику) производства через сбор, хранение (накопление), обработку и распространение информационных 

ресурсов. В составе информационного потенциала можно отдельно выделить информационно-вычислительный 

потенциал, к которому принадлежит комплекс технических, программно-математических, организационно-

экономических средств и специальных кадров, предназначенный для автоматизации процесса решения задач 

управления предприятием в различных областях человеческой деятельности. 

Потенциал предприятия не является постоянной величиной, он подвержен изменениям, в нормальных 

условиях (в сравнении с другими характеристиками предприятия) имеет более высокую степень устойчивости, 

проявляет замедленную и ослабленную реакцию на положительные воздействия. Разрушительные воздействия 

могут иметь достаточно быстрый эффект. 
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

В сучасних умовах підприємствам дуже складно планувати і здійснювати свою діяльність у 

довгостроковій перспективі. Тому особливої актуальності, в умовах спаду економічного зростання, набув 

процес розробки та використання ефективних методів і форм здійснення антикризового управління 

підприємством. Негативний вплив тенденцій світової економіки на підприємства викликав потребу в 

проведенні аналізу ефективності процесу управління підприємством, а саме антикризового управління 

підприємством і вибору найбільш ефективних форм його здійснення. 

Антикризове управління – це спеціальним чином організована система управління, яка має комплексний 

системний характер, націлена на найбільш оперативне виявлення ознак кризи та створення відповідних 

передумов для їх своєчасного подолання з метою забезпечення, відновлення життєдіяльності суб’єкта 

підприємницької діяльності, недопущення виникнення його банкрутства та запобігання кризи в майбутньому. 

Основним завданням антикризового управління на підприємстві є розробка антикризової програми управління 

підприємством. На жаль, керівники українських підприємств недостатньо уваги приділяють антикризовому 

менеджменту, але саме ефективна програма антикризового управління підприємством допоможе подолати 

наслідки кризових явищ. 

Антикризове управління підприємством повинно здійснюватись поетапно та передбачати послідовність 

дій. Зміст кожного етапу антикризового управління полягає в наступному: 

Перший етап – діагностика кризових явищ та загроза банкрутства підприємства. На цьому етапі роботи 

шляхом використання спеціальних методів та прийомів дослідження необхідно: 

 здійснити комплексний аналіз результатів фінансової діяльності та фінансово-майнового 

становища підприємства, вивчити динаміку найважливіших обсягових (обсяг товарообороту, доходів, 
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витрат, прибутку активів та капіталу) та якісних показників діяльності (рентабельності, ліквідності, 

оборотності, фінансової стійкості підприємства); 

 оцінити ритмічність та синхронність грошових потоків; 

 визначити основні причини виникнення та поглиблення кризи розвитку підприємства; 

 оцінити масштаб і можливі наслідки подальшого поглиблення кризових явищ;  

 ймовірність та терміни виникнення ситуації банкрутства. 

Другий етап – визначення мети та завдання антикризового управління. Результати проведеної 

діагностики дають можливість визначити глибину кризи, яка охопила підприємство, а отже, дозволяє визначити 

мету і завдання антикризового управління.  

Третій етап – визначення суб’єкта антикризової діяльності. На цьому етапі роботи необхідно визначити 

суб’єкт, який бере на себе відповідальність за розробку і реалізацію антикризових процедур, встановити його 

повноваження стосовно розробки та впровадження антикризових програм. 

Як правило, успішна нормалізація діяльності можлива за умови зміни вищого керівництва або, як 

мінімум, шляхом залучення до розробки антикризової програми молодих кадрів середньої ланки управління. 

Новизна й неординарність їх мислення можуть стати серйозною підтримкою вищого керівництва, 

забезпечуючи розробку ефективного плану виходу з кризи. У країнах з розвиненою ринковою економікою для 

виконання цієї роботи використовують позаштатних професіоналів фахівців з питань неспроможності або 

антикризових керуючих. Оскільки ефективність даної роботи багато в чому визначається досвідом і 

професіоналізмом запрошених фахівців, їх пошук і залучення до співпраці є необхідним етапом процесу 

антикризового управління. 

Четвертий етап – оцінка часових обмежень процесу антикризового управління, які визначаються часом, 

наявним у підприємства до порушення справи про банкрутство і адміністративні обмеження повноважного 

існуючого керівництва. Часові обмеження антикризових процедур визначають інтенсивність поширення 

кризових явищ. Розуміння цього обумовлює недопущення подальшого поглиблення кризи, оскільки подолання 

більш глибокої кризи пов’язане із більш значними витратами і труднощами. 

П’ятий етап – оцінка ресурсного потенціалу антикризового управління. Основними видами 

використовуваних ресурсів є: технічні; технологічні; кадрові; просторові; ресурси організаційної структури 

системи управління; інформаційні; фінансові. 

Оцінюючи ресурсний потенціал в антикризовому управлінні слід звернути увагу на: 

 достатність ресурсів для вирішення поставлених завдань; комплексність ресурсного 

потенціалу, тобто наявність усіх видів необхідних ресурсів; 

 гнучкість і адаптованість ресурсного потенціалу, що визначає спроможність підприємства до 

інновацій; 

 перспективність ресурсного потенціалу або наявність життєздатного ядра. 

Шостий етап – розробка антикризової програми, яка являє собою детальний план заходів, що мають 

бути вжиті, послідовність використання ресурсів і відповідальність за їх виконання. Її зміст обумовлюється 

результатом проведеної діагностики, метою антикризового управління, його часовими та ресурсними 

обмеженнями. 

Сьомий етап – впровадження антикризової програми та контроль за її виконанням. Найважливішою 

управлінською функцією на етапі безпосереднього проведення запланованих заходів є організація контролю за 

перебігом виконання розробленої антикризової програми для своєчасного вжиття заходів щодо модернізації або 

коригування раніше розроблених планів у зв’язку з непрогнозованими змінами у внутрішньому і зовнішньому 

середовищі, поведінці окремих кредиторів. 

Восьмий етап – розробка і реалізація профілактичних заходів щодо запобігання криз в майбутньому. 

Метою цього етапу процесу антикризового управління є створення або модернізація основних елементів 

системи протидії банкрутству на рівні підприємства, розробка та реалізація профілактичних заходів щодо 

запобігання повторенню криз в майбутньому. 

З цією метою мають бути внесені відповідні зміни в основні функціональні стратегії та політики 

підприємства: управління грошовим оборотом і запасами; господарським ризиком; формуванням та 

використанням прибутку; закупівлі товаро-матеріальних ресурсів; управління дебіторською заборгованістю; 

залученням кредитних ресурсів, інвестицій та інше. Зміни, що вносяться, мають враховувати передові 

технології, засоби і інструменти управління економічними процесами, забезпечувати високоефективну і сталу 

роботу підприємства в майбутньому. 

Керівництво українських підприємств повинно переглянути ефективність виконання функцій 

антикризового управління, а саме: цілевизначення, планування, організація, мотивація і контроль; підвищення 

ефективності виконання функцій призведе до максимальної мінімізації наслідків кризи і підвищення 

ефективності прийняття управлінських рішень. Ефективність антикризового управління на українських 

підприємствах можна підвищити шляхом комплексного використання таких механізмів антикризового 

управління як санація і реструктуризація підприємства. Вагоме місце відводиться петчингу як інструменту 

стратегічного антикризового управління підприємством. В рамках петчингу, який являє собою стратегічний 

процес, керівники українських підприємств повинні постійно здійснювати перетворення господарських 
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одиниць, враховуючи сучасні тенденції і динаміку розвитку чи занепаду ринкової кон’юнктури, що забезпечить 

високі ринкові позиції підприємства і підвищить прибутковість підприємства. 

Успіх діяльності підприємства залежить від завчасної підготовки антикризового управління до майбутніх 

загроз. Завчасна підготовка програми антикризових заходів допоможе значно мінімізувати негативний вплив 

кризових явищ на підприємство і дозволить йому бути успішним і конкурентноздатним в умовах кризи. 

Створення потрібних резервів ( ресурсних, фінансових, матеріальних) допоможе діяти підприємствам в умовах 

кризи більш ефективніше. Необхідним є подальше дослідження конкурентоспроможності, адаптації, гнучкості 

виробництва і персоналу в умовах кризи, а також системи антикризових стратегій. 
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ФУНКЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Тема даної реферативної роботи є вкрай актуальною для дослідження. Виробничий менеджмент — це 

комплексна система забезпечення конкурентоздатності товару, що випускається на конкурентному ринку. Вона 

включає питання побудови виробничих і організаційних структур, вибору організаційно-правової форми 

управління виробництвом, збуту і фірмового обслуговування товару відповідно до попередніх стадій життєвого 

циклу. Менеджмент як концепція ринкового управління направлений на удосконалення організації управління 

діяльністю окремих підприємств.  

На сучасному етапі особлива увага приділяється використанню  менеджменту в практичній діяльності 

фірм виступає як система управління. 

Отже, менеджмент регулюється законами розвитку ринків системи господарювання і направлений на 

гнучке пристосування виробничо-збутової діяльності фірми до ринкових умов, які змінюються. 

Предметом дослідження є операційний менеджмент в цілому. 

Об’єкт дослідження — кожна функція операційного менеджменту окремо. 

 Метою дослідження є вивчення основних функцій операційного менеджменту та вивчення своєрідності 

формування методів та принципів функціонування виробничого менеджменту. 

 Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання: 

- визначити суть виробничого (операційний) менеджменту і  його місце в системі менеджменту 

організацій; 

- охарактеризувати  основні функції операційного менеджменту; 

- розглянути методи та принципи функціонування виробничого менеджменту. 

Виробничий (операційний) менеджмент - це управління діяльністю, яка відноситься до створення товарів 

та послуг шляхом перетворення входів (необхідних ресурсів усіх видів) у виходи (готові товари та послуги). 

Суть виробничого менеджменту виражається у його функціях, тобто в тих завданнях, для розв'язання 

яких він призначений. Таких функцій п'ять. Вони сформульовані ще на початку XX ст. «батьком наукового 

управління» Анрі Файолем. 

1.Планування. Функцією менеджменту насамперед вважається планування. Реалізуючи її, підприємець 

чи управляючий, глибоко і всебічно проаналізувавши стан, у якому в даний момент знаходиться фірма, 

формулює майбутні цілі та завдання, відпрацьовує стратегію дій, складає необхідні плани, нормативи та 

програми. Власне йдеться про те, щоб визначити, де ми знаходимося в даний час, куди хочемо рухатися і як 

будемо це робити. 

2.Організація. Реалізація відпрацьованих планів і про-грам входить до змісту інших функцій і 

насамперед - до функції організації. Вона передбачає створення фірми, формування її структури та системи 

управління/забезпечення її діяльності необхідною документацією, тобто організацію власне виробничого 

процесу. 

3.Координація. Фірма живе і функціонує завдяки зайнятим у ній людей, а їх спільною діяльністю 

необхідно управляти. Тому важливе значення набуває функція координації трудової діяльності людей. 

4.Мотивація. Щоб справи на фірмі йшли успішно, потрібна висока активність і висока якість її 

співробітників. Тому дуже важливо зацікавити їх у такому становленні до праці, створити відповідні мотиви. 

 Для цього необхідно визначити, чого ж вони хочуть (а часто  багато  людей  цього  не  знають)  та  

вибрати найдійовіший для персоналу спосіб заохочення. Іншу сторону мотивації становлять покарання, які 

також деколи необхідно застосовувати щодо працівників. 5. Контроль. Ця функція необхідна для своєчасного 
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визначення небезпеки, виявлення помилок, відхилень від існуючих стандартів і цим самим створення основи 

для процесу корегування діяльності фірми. Головне завдання контролю полягає не в пошуках "крайніх" за 

допущені помилки, а у визначенні їх причин і можливих шляхів виходу з негативної ситуації. Усі перераховані 

функції не просто становлять єдине ціле, вони переплетені одна з одною, проникають одна в одну так, що 

часом їх важко розділити. Реалізація їх усіх планується, організується, координується, мотивується, 

контролюється. 

Функції виробничого менеджменту реалізуються за допомогою певних методів, тобто способів 

доведення їх до виконання. Практика виявила чотири групи таких методів: організаційні, адміністративні, 

економічні, соціально-психологічні. 

1. Організаційні методи. Суть їх полягає в тому, що перш ніж та чи інша діяльність буде здійснюватися, 

вона повинна бути правильно організована: спроектована, націлена, регламентована, нормована, забезпечена 

необхідними інструментами, що фіксують правила поведінки персоналу в різних ситуаціях. Іншими словами, 

необхідно спочатку створити фірму, розставити по місцях людей, дати їм завдання, показати, як діяти, і вже 

після цього керувати їх діями. Отже, організаційні методи управління передують самій діяльності, створюють 

для неї необхідні умови, а відповідно, є пасивними, створюючи базу для інших груп - активних методів. 

2. Адміністративні методи. їх ще називають методами владної мотивації і зводяться вони насамперед до 

відкритого примусу людей до тієї чи іншої діяльності або до створення можливостей для такого примусу. 

Найбільше поширені в наш час вони в армії та інших подібного роду структурах. Умовою застосування таких 

методів є переважання однозначних способів розв'язання завдань, відхилення від яких недопустиме. Тому на 

практиці адміністративні методи реалізуються у вигляді конкретних безваріантних завдань, що допускають 

мінімальну самостійність виконавця, внаслідок чого вся відповідальність покладається на керівника, який 

віддав розпорядження. 

3. Економічні методи. Через значне ускладнення форм діяльності, яке потребує від людей оперативного 

вирішення багатьох проблем, що виникають, адміністративні методи перестали відповідати реальним потребам 

управління. Потрібні були інші, які дозволяли б виконавцям самим проявляти ініціативу на основі матеріальної 

зацікавленості та відповідати за прийняті ними рішення. Такі методи, яке називаються економічними, 

появились на початку XX ст. завдяки зусиллям американського інженера Ф. Тейлора - засновника наукового 

менеджменту. 

Економічні методи управління передбачають побічний вплив на його об'єкт. Виконавцю вказуються 

лише цілі та загальна лінія поведінки, в рамках яких він самостійно шукає найсприятливіші для нього шляхи їх 

досягнення. Самоініціативність вигідна не лише для працівника, а й для фірми, своєчасне і якісне виконання (а 

в бажаних випадках - і перевиконання) завдань всебічно винагороджується, насамперед за грошовими 

виплатами. Отже, в основі цих методів знаходиться економічна зацікавленість працівника в результатах своєї 

праці. 

1. Соціально-психологічні методи. Економічні методи також швидко показали свою обмеженість, 

особливо при управлінні діяльністю осіб інтелектуальних професій, для яких гроші, звичайно, суттєвий, але не 

найголовніший стимул роботи. І тут на допомогу прийшли соціально-психологічні методи, що заявились у 20-ті 

роки XX ст. Вони зводяться до двох основних напрямів[3, c. 17-19]: 

• формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі, який сприяє більшій віддачі 

при виконанні роботи за рахунок підвищення настрою людей; 

• в виявлення та розвитку індивідуальних здібностей кожного, що дозволяє забезпечити максимальну 

самореалізацію особистості у виробничому процесі. 

Таким чином, менеджмент — специфічний орган функціонуючого і комерційного підприємства. 

Підприємство може діяти тільки через свої органи, тобто через керівництво або менеджмент. Різниця 

менеджменту ділового підприємства від інших видів управління обумовлена метою такого підприємства. 

Завданням його управління є виробництво товарів або надання послуг, іншими словами — задоволення 

соціальних потреб або потреб клієнтів через ринок. На відміну від інших видів менеджменту, виробничий 

менеджмент в усіх своїх рішеннях повинен керуватися економічними результатами діяльності. Будь-яке 

рішення, яке приймається в сфері виробничого менеджменту - це захід економічного характеру. 

 

КАПРАНОВА А.І., 
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спеціальності «Менеджмент» 
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ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

Успішна діяльність підприємства на ринку визначається потенціалом підприємства. Потенціал 

підприємства є реальною або вірогідною здатністю виконувати цілеспрямовану роботу.  

Термін «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова «potentia» і 

означає «потужність, сила, приховані можливості» .  
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Таким чином, терміни «потенціал», «потенційний» означають наявність у кого-небудь (будь-то окремо 

взята людина, первинний робочий колектив, суспільство в цілому) прихованих можливостей, які ще не 

виявилися, або здатності діяти у відповідних сферах. 

В умовах ринку, що характеризуються нестабільністю цілей підприємства, обумовленою мінливістю 

попиту та пропозиції, цін на товари і фактори виробництва, змінами в конкурентному середовищі й іншими 

макро- і мікроекономічними факторами, однією з першочергових задач керівництва підприємства стає 

формування й оцінка поточних і перспективних можливостей підприємства, тобто його потенціалу.  

Потенціал, що об’єднує в собі як просторові, так і тимчасові характеристики, концентрує одночасно три 

рівні зв’язків і відносин:  

По-перше, він відображає минуле, тобто сукупність властивостей, нагромаджених системою в процесі її 

становлення і таких, що зумовлюють можливість до її функціонування та розвитку. У цьому плані поняття 

«потенціал» фактично набуває значення поняття «ресурс».  

По-друге, він характеризує рівень практичного застосування і використання наявних можливостей. Це 

забезпечує розмежування реалізованих і нереалізованих можливостей. У цій своїй функції поняття «потенціал» 

частково збігається з поняттям «резерв».  

По-третє, він орієнтується на розвиток (на майбутнє). Будучи єдністю стійкого і мінливого станів, 

потенціал містить (як можливі) елементи майбутнього розвитку.  

Рівень потенціалу, характеризуючи наявний стан системи, обумовлений тісною взаємодією всіх трьох 

перелічених станів, що і відрізняє його від таких, на перший погляд близьких, понять, як «ресурс» і «резерв». 

Основний зміст поняття «потенціал підприємства» полягає в інтегральному  відображенні (оцінці)  

поточних  і  майбутніх  можливостей економічної  системи  трансформувати  вхідні  ресурси  за  допомогою 

притаманних  її  персоналу  підприємницьких  здібностей  в  економічні  блага, максимально  задовольняючи  в  

такий  спосіб  корпоративні  та  суспільні інтереси. 

Потенціал підприємства ділять на 4 категорії:  

1. Базовий  потенціал - забезпечує підприємству можливість досягнення основних комерційних цілей, 

створення економічних цінностей і одержання при цьому прибутку. Базовий потенціал пов’язаний з 

конкурентними перевагами підприємства, його підтримка і розвиток дають підприємству можливість одержати 

стійку конкурентну перевагу на ринку.  

2. Прихований потенціал - активи, які в перспективі можуть бути реалізовані як конкурентні переваги. 

Як правило, це кадровий потенціал, накопичений досвід роботи, в певній сфері. Прихований потенціал, 

накопичуючись, може бути реалізований як новий напрям в бізнесі або поліпшення споживацьких властивостей 

товару.  

3. Збитковий потенціал - наявність збиткового потенціалу обумовлена споживанням ресурсів без 

прибутку для підприємства (нераціональна організація структура, витрати на дублювання т.д.).  

4. Звичайний - активи підприємства, які забезпечують ефективне використання інших потенціалів: добре 

функціонуюча система управління збутом, фінансами. 

Отже, потенціал підприємства характеризується чотирма основними рисами. 

Перша риса. Потенціал підприємства визначається його реальними можливостями в тій чи іншій сфері 

соціально-економічної діяльності, причому не тільки реалізованими, а й нереалізованими з будь-яких причин. 

Друга риса. Можливості будь-якого підприємства здебільшого залежать від наявності ресурсів і резервів 

(економічних, соціальних), не залучених у виробництво. Тому потенціал підприємства характеризується також і 

певним обсягом ресурсів, як залучених у виробництво, так і ні, але підготовлених для використання. 

Третя риса. Потенціал підприємства визначається не тільки і не стільки наявними можливостями, але ще 

й навичками різних категорій персоналу до його використання з метою виробництва товарів, здійснення послуг 

(робіт), отримання максимального доходу (прибутку) і забезпечення ефективного функціонування та сталого 

розвитку виробничо-комерційної системи. 

Четверта риса. Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства (обсяги виробленої продукції або 

отриманого доходу (прибутку)) визначаються також формою підприємництва та адекватною їй організаційною 

структурою. 

Отже, потенціал  підприємства - це складна, динамічна, поліструктурна система, яка має певні 

закономірності розвитку, від яких залежить ефективність економіки, темпи та якості її зростання. 
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УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 

На сьогоднішній день туристичні підприємства почали приділяти увагу питанням розвитку та 

ефективності функціонування кадрового потенціалу. Це зумовлено тим, що доступність туристичних ресурсів є 

майже однаковою для всіх підприємств даної індустрії. Але індивідуальні особливості та вміння персоналу, їх 

креативність та професіоналізм надають можливість туристичному підприємству посісти найвищі позиції на 

туристичному ринку. Саме тому, формування, використання та розвиток кадрового потенціалу сприяє 

ефективній діяльності туристичного підприємства та впливає на здатність залишатися 

конкурентоспроможними. Оскільки, людський ресурс є невід’ємною складовою розвитку туризму, саме тому 

розробка послідовних, комплексний дій щодо системи управління кадровим потенціалом туристичних 

підприємств залишається надзвичайно важливим і актуальним завданням сьогодення. 

У сучасних умовах ведення бізнесу людина перетворилася з одного із факторів виробничого процесу на 

найголовніший стратегічний ресурс, який відіграє головну роль у конкурентній боротьбі. Визнання персоналу 

одним із ключових елементів ефективної діяльності туристичного підприємства призвело до потреби 

відповідного управління кадровим потенціалом, під яким в туристичній індустрії розуміють вміння персоналу 

застосовувати нові знання та технології, реагувати та приймати організаційні рішення, які направленні на 

покращення якості послуг, задоволення потреб подорожуючих, а також створення позитивного іміджу 

туристичного підприємства. Розвиток кадрового потенціалу підприємств туристичної галузі залежить від 

наявності знань, досвіду та якості професійної підготовки персоналу, організації систем стимулювання і 

мотивації, вміння використовувати потенціал кожного співробітника та правильної системи управління 

кадровим потенціалом. Що стосується управління кадровим потенціалом, то воно являє собою процес аналізу, 

розвитку, удосконалення та реалізації кадрового потенціалу на підприємстві. Для управління кадровим 

потенціалом на туристичних підприємствах необхідно мати дані стосовно існуючого кадрового потенціалу, 

визначити напрямок його розвитку та виявити шляхи щодо збереження працівників з високим потенціалом. Для 

того, щоб управління кадровим потенціалом туристичних підприємств було ефективним, його доцільно 

розглядати як систему. Отже, система управління кадровим потенціалом туристичного підприємства — це 

система комплексних заходів впливу на ефективність туристичної організації, за рахунок забезпечення та 

раціонального використання необхідних трудових ресурсів.  

Варто зазначити, що більшість країн, які займаються розвитком туризму, мають деякі особливості, 

пов’язані з управлінням кадровим потенціалом туристичних підприємств, основними з-поміж яких є:  

 значна кількість осіб зайнятих в туризмі не мають професійної освіти або досвіду роботи у цій сфері; 

 низький рівень заробітної платі, як наслідок  

 прослідковується брак кваліфікованої робочої сили;  

 переважно сезонна зайнятість, що призводить до підвищення рівня бідності та зменшує шанси на 

кар’єрне зростання; 

 відсутність стимулювання та мотивації працівників на довгостроковий найм;  

 високий рівень плинності кадрів, що ускладнює впровадження ефективного управління кадровим 

потенціалом.  

          Зважаючи на зазначені вище особливості, туристичні підприємства стикаються з проблемами 

збереження і розвитку кадрового потенціалу. Як правило, важко налагодити дієву систему управління кадровим 

потенціалом, коли туристичне підприємство постійно знаходиться в стані високої плинності кадрів.  

          Враховуючи перераховані галузеві ускладнення, основними завданнями системи управління 

кадровим потенціалом туристичних підприємств повинні стати:  

1. Розробка стратегії формування і розвитку кадрового потенціалу підприємства.  

2. Передбачення потреб у кваліфікованих кадрах, згідно до стратегії розвитку підприємства.  

3. Забезпечення освітньою та професійною підготовкою, для подальшого удосконалення рівня 

підготовки персоналу підприємства.  

4. Побудова механізму управління кадровим потенціалом підприємства, що приведе до раціонально го 

його використання та покриє витрати підприємства на розвиток кадрового потенціалу.  

          Визначенні завдання дозволяють запропонувати основні дії щодо управління кадровим 

потенціалом туристичного підприємства, беручи до уваги нестабільний стан сучасної економіки:  

 побудова ефективної системи управління кадрами на підприємстві; 

 визначення основних вимог щодо персоналу організації з урахуванням подальшого розвитку 

підприємства;  

 розробка системи оплати праці, стимулювання і мотивації співробітників; 

 впровадження заходів подальшого розвитку персоналу підприємства;  

 формування професійних компетенцій;  
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 розробка дій із залучення і збереження кадрового потенціалу підприємства;  

 надання можливості персоналу брати участь в прийнятті управлінських рішень;  

 формування організаційної культури.  

          Як відомо, на ефективність реалізації заходів щодо управління кадровим потенціалом впливають 

фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ туристичного підприємства. Кадровий потенціал 

безпосередньо залежить від стану зовнішнього середовища. На розвиток кадрового потенціалу туристичних 

підприємств здійснюють вплив кон’юнктура ринку праці, державне регулювання, освітній рівень населення, 

культура та інші соціально-економічні умови. З огляду на внутрішнє середовище — це управління кадрами, 

трудова дисципліна, система стимулювання кадрів та організаційна культура. Проблемою існуючих систем 

управління кадровим потенціалом туристичних підприємств є неготовність до нарощування якісного 

туристичного потенціалу. Крім того, існує підхід, згідно якого менш витратним, в залежності від затраченого 

часу та коштів, є набір нового персоналу. Але, в даному випадку, не враховується той факт, що новообраний 

персонал не може приступити до своїх посадових обов’язків одразу. Більш оптимальним ефективним 

варіантом, який застосовується в світовій практиці та пропонується в даній системі управління кадровим 

потенціалом туристичних підприємств, є розвиток і збереження існуючого кадрового потенціалу.  

          Отже, можна зазначити, що система управління кадровим потенціалом туристичних підприємств 

повинна складатися:  

 з аналізу існуючого кадрового потенціалу;  

 з вибору дій, згідно з загальною стратегією підприємства, щодо розвитку, збереження або 

реструктуризації кадрів;  

 із створення організаційної культури;  

 з комплексного контролю та оцінки кадрового потенціалу.  

Для зацікавленості персоналу в довгостроковому наймі і в кар’єрному зростанні, система управління 

кадровим потенціалом в своїй структурі має етап мотивації персоналу, оскільки — це спосіб покращення 

ділової активності персоналу, за рахунок різноманітних заохочень. Найбільш дієва мотивація тоді, коли при її 

виборі враховуються інтереси кожного працівника туристичного підприємства. Впровадження мотивації 

персоналу є не єдиним елементом ефективної системи управління кадровим потенціалом. Значимість контролю 

у системі управління кадровим потенціалом туристичних підприємств також очевидна, оскільки він виступає у 

якості оцінки результативності діяльності персоналу. Тобто, за допомогою результатів оцінювання і атестації 

співробітників, туристичне підприємство має змогу своєчасно прийняти рішення стосовно подальшого 

формування, збереження чи розвитку кадрового потенціалу. Також для успішного функціонування, туристичні 

підприємства потребують професійних і лабільних фахівців, які з легкістю адаптуються до змін у туристичній 

галузі. Професійна складова кадрового потенціалу туристичної сфери починає формуватися у процесі 

профільного навчання. 

Сакун Л.В виділяє три аспекти підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі, які являють собою 

фундаментальну основу висококваліфікованого кадрового потенціалу туристичних підприємств: 

1. Фундаментальне навчання, яке ґрунтується на вивченні професійних теоретичних основ.  

2. Технічне навчання, яке формує практичні навички майбутніх спеціалістів туристичної сфери.  

3. Особливі здібності, що підкреслюють індивідуальні якості та здібності фахівців.  

          Комплексна підготовка за всіма аспектами є запорукою ефективного формування кадрового 

потенціалу на туристичних підприємствах. Так як туристична галузь знаходиться у стадії постійного розвитку і 

удосконалення то, для нарощування якісного кадрового потенціалу, яке відповідало б вимогам зарубіжних 

туристів, необхідно також впроваджувати професійну підготовку безпосередньо на туристичних підприємствах. 

Але найважливішою особливістю персоналу, зайнятого в туризмі, є здатність бути психологічно готовими до 

вирішення нестандартних ситуацій, які постійно виникають в процесі надання послуг різним категоріям 

споживачів.  

Кадровий потенціал туристичних підприємств повинен бути наділений такими професійними 

компетенціями, як швидкість реакції та комунікабельність. Тобто професійна підготовка повинна бути 

направлена на покращення стану кадрового потенціалу, з урахуванням туристичних особливостей. Таким 

чином, своєчасне виявлення недоліків у якості кадрового потенціалу, постійний розвиток і удосконалення 

персоналу, комплексний контроль та миттєве реагування на мінливість туристичної галузі — все це являє 

собою ефективну систему управління кадровим потенціалом туристичних підприємств, яка, в свою чергу, 

допоможе туристичному підприємству мати унікальний трудовий ресурс та наддасть змогу бути 

конкурентоспроможним на туристичному ринку. Висновки. В умовах загальної доступності галузевих ресурсів 

для туристичних підприємств, людина виступає єдиним важелем управління конкуренто  спроможністю на 

туристичному ринку, яке базується на наявності якісного кадрового потенціалу на туристичному підприємстві. 

В свою чергу, якість кадрового потенціалу залежить від постійного удосконалення та розвитку 

персоналу підприємств туристичної сфери. За рахунок постійної мінливості туристичної галузі, вимоги до 

кадрового потенціалу та управління ним постійно змінюються та зростають. Саме тому, удосконалення системи 

управління кадровим потенціалом повинна стати першочерговим завданням для туристичних підприємств. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО БРЕНД 

 

У сучасних умовах репутація підприємства залежить не лише від його комерційних успіхів й якості 

продукції, а також від його активності у розв'язанні проблем території, на якій діє це підприємство. Тому 

суб'єкти господарювання дедалі частіше вдаються до концепції «корпоративного громадянства», згідно з якою 

підприємство як «громадянин» певної території, повинно сплачувати встановлені податки відповідно до норм 

чинного законодавства, дотримуватися норм законодавства про працю, охорону навколишнього середовища. 

Підприємство також повинно брати на себе певну додаткову відповідальність у вигляді розвитку територіальної 

соціальної інфраструктури, здійснення з місцевою адміністрацією спільних проектів тощо.  

Соціальна політика підприємства має як внутрішнє, так і зовнішнє середовище. У внутрішньому 

середовищі на перший план виступає соціальна організація трудової діяльності людей та їх груп на 

підприємствах, а у зовнішньому середовищі - це, в першу чергу, задоволення суспільних потреб у певних 

товарах і послугах, а також взаємодія з місцевими та регіональними громадами з питань розвитку соціальної 

інфраструктури, участь у реалізації територіальних соціальних програм. При цьому виявляється протиріччя між 

підприємством і територіальним (місцевим) розвитком: чим більше підприємство вкладає в соціальну політику 

території, тим менше у нього коштів для внутрішнього соціального розвитку. В рамках цієї проблеми особливо 

проявляються питання видів та обсягів соціальної відповідальності підприємства у зовнішньому середовищі.  

До першої груп слід віднести :  

- вплив державної соціальної політики, а саме жорсткі стандарти в сфері трудового законодавства, 

охорони навколишнього середовища, мінімальний рівень заробітної плати;  

- обов'язкове соціальне страхування за встановленими нормативами - пенсійне, соціальне, медичне, по 

безробіттю; 

 - соціальні виплати та компенсації, що відносяться на фонд оплати праці;  

- вплив профспілок, насамперед у сфері охорони праці та в соціальній політиці;  

- взаємозв'язок між громадською думкою і рівнем продажу;  

- готовність споживачів до сприйняття заходів корпоративної соціальної політики;  

- організація на належному рівні системи фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки промислових 

підприємств;  

- встановлення підприємствам системи податкових пільг.  

До внутрішніх факторів можна віднести наступні: філософію компанії; маркетингову стратегію ( мається 

на увазі тісний взаємозв'язок соціальної спрямованості компанії та соціально-етичної маркетингової стратегії); 

принципи і підходи до корпоративного управління; ініціативну діяльність власника підприємства, його 

релігійні і етичні переконання. 

Мета соціальної політики підприємства: створення нормальних умов праці і відпочинку для працівників; 

забезпечення безпеки працівникам на виробництві, у побуті, місці відпочинку; задоволення і розвиток потреб 

працівників; зміцнення здоров'я і збільшення тривалості життя працівників і співробітників; збереження 

екосистеми (повітряного басейну, ґрунту, водних ресурсів, флори і фауни).  

Соціальна політика на підприємстві повинна будуватись на таких принципах як: врахування 

матеріальних і нематеріальних потреб і інтересів співробітників; доступність і гласність видатків підприємства; 

економічна здійсненність стосовно видатків і результатів; недубльованість соціальних потреб, що вже в 

достатній мірі задоволені державними або іншими суспільними інститутами; врахування зростаючих життєвих 

стандартів і системи цінностей суспільства.  

Соціальна політика організації, будучи частиною політики управління персоналом, виконує наступні 
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функції: попередження конфліктів; поліпшення відносин між роботодавцями і найманими працівниками; 

залучення нових працівників; створення сприятливого іміджу підприємства в очах громадськості; формування 

лояльності персоналу до даної організації.  

Розробка і проведення соціально-економічної політики в організації здійснюються по багатьом 

напрямкам, найважливіші з яких є: політика зайнятості (її стабільність); політика доходів; політика відносин 

співробітництва роботодавця і профспілок; політика соціального забезпечення і соціального захисту 

працівників; політика покращення якості трудового життя. Ці напрямки тісно переплітаються, взаємозалежні і 

доповнюються соціально – економічними показниками розвитку підприємства.  

Важливе місце у здійсненні соціальної політики має соціальна інфраструктура, яка являє собою комплекс 

об'єктів, призначених для життєзабезпечення працівників організації та членів їх сімей, задоволення соціально-

побутових, культурних та інтелектуальних потреб. Перелік таких об'єктів включає:  

• усуспільнений житловий фонд (будинки, гуртожитки) та об'єкти комунального господарства (готелі, 

лазні, пральні тощо) з мережами енерго-, газо-, водо- і тепло- постачання, каналізації, телефонного зв'язку, 

радіомовлення і т.п.;  

• медичні та лікувально-профілактичні установи (лікарні, поліклініки, амбулаторії, медпункти, аптеки, 

санаторії, профілакторії та ін.); 

• об'єкти освіти й культури (школи, дитячі дошкільні і позашкільні заклади, будинки культури, клуби, 

бібліотеки, виставкові зали і т.п.);  

• об'єкти торгівлі та громадського харчування (магазини, їдальні, кафе, ресторани, підсобні господарства 

для постачання свіжих продуктів);  

• об'єкти побутового обслуговування (комбінати, майстерні, ательє, салони,пункти прокату);  

• спортивні споруди (стадіони, плавальні басейни, спортмайданчики) та бази масового відпочинку, 

пристосовані для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів;  

• колективні дачні господарства і садово-огородні товариства.  

Організація в залежності від своїх масштабів, форм власності, галузевої приналежності, місця 

розташування та інших умов може розпоряджатись власною соціальною інфраструктурою або мати набір 

тільки її окремих елементів або розраховувати на кооперацію з іншими організаціями та на муніципальну базу 

соціальної сфери. 
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БРЕНДИНГ І ПРОМОУШН СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

 

Динамічний розвиток туризму у світі стимулює державні органи влади використовувати усі можливі 

засоби для покращення управління цим процесом з метою залучення більшої кількості туристів. У 

розвинених країнах широко використовують брендинг для пропагування переваг територій для туристів. 

Формування туристичного бренда країни дозволить підвищити не лише конкурентоздатність, але й 

ефективність діяльності туристичної індустрії. [2] 

З’ясуємо сутність понять “бренд” та “брендинг” у викладі різних дослідників та як його можна 

застосувати у туристичній галузі. На основі дослідження різних джерел,термін «бред» можна визначити 

так: 

Бренд – комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, 

компанію або особистість, а також законодавчо захищений продукт, компанія (чи її назва), чи концепція, 

виділені суспільною свідомістю із собі подібних. Використання бренда можливе для будь-якого товару, 
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послуги чи територіальної одиниці. У туристичній галузі використовують поняття “бренд міста” та “бренд 

країни”. [5] 

Бренд міста – це міська ідентичність, системно виражена в яскравих і привабливих ідеях, символах, 

цінностях, образах, яка знайшла максимально повне і адекватне відображення в іміджі міста. Бренд міста 

формується через постановку цілей, налагодження комунікацій і пропаганду цінностей.  

Бренд країни – комплексна торговельна пропозиція – емоційно сильна торговельна марка, що має не 

тільки назву чи дизайнерське рішення, а й ще цілий комплекс асоціацій та ідентифікацій, через які 

сприймається споживачами, це набір образів та асоціацій, який виникає при згадуванні назви цієї країни.  

Брендинг – маркетингова діяльність щодо створення довготермінової переваги товару певного 

виробника над іншим товарами. Реалізується через вплив на споживача певним товарним знаком, фірмовим 

упакуванням, рекламним зверненням та іншими атрибутами, що вирізняють цей товар серед інших і 

формують його привабливий образ. [3] 

Туристичний брендинг – це кульмінація широкого спектра напрямів діяльності з усього набору 

засобів маркетингу, що дозволяє створити імідж туристичного бренду, який передає весь набір сигналів 

споживачу про якість, ціну і статус туристичного бренду. Він передбачає формування переваг (туристичної 

привабливості) місць туристичного призначення в процесі управління іміджем та промоцією туристичної 

атрактивності міста чи країни за допомогою туристичного бренду, який складається з візуального образу та 

гасла. 

Цілями брендингу в туристичній сфері можуть бути:  

 формування привабливого іміджу країни; 

 пропаганда культури, особливостей історії, національного менталітету країни чи міста; 

 створення та закріплення у свідомості споживачів образу туристичного товару чи послуги країни 

чи міста;  

 збільшення прибутків внаслідок поширення відомостей про унікальні якості туристичних товарів 

чи послуг. 

 Перевагами брендингу у туристичній сфері є:  

 можливість отримувати додатковий прибуток;  

 полегшення процедури вибору туристичного продукту споживачем;  

 можливість ідентифікувати туристичну компанію та її послуги серед туристичних продуктів 

конкурентів;  

 полегшення виходу виробника з новими товарами на суміжні ринки. [3] 

Отже, туристичний бізнес є дуже залежним від внутрішніх факторів, політичних змін, природних 

явищ. У туристичній діяльності бренд можна використовувати для управління іміджем території. Для 

України проблему конкурентоспроможності на світовому ринку можна розв’язати об’єднавши зусилля 

держави та бізнесу. Саме створення влучного бренду може бути стимулом для держави, її мешканців та 

підприємців у напрямку підвищення іміджу територій задля отримання більшого ефекту від своєї 

діяльності. [2] 

Далі розглянемо поняття «промоушн» в туристичній сфері. 

Промоушн, або просування – це будь-яка форма заходів, що використовуються підприємством для 

інформації, переконання або нагадування людям про свої товари, послуги, ідеї, суспільну діяльність або 

вплив на суспільство. Просуванням вважається налагодження зв'язків із реальними та потенційними 

споживачами туристичних послуг з метою їх інформування про пропоновані турпродукти і спонукання до 

купівлі. Подібні зв'язки реалізуються через такі канали просування, як:  

 реклама в засобах масової інформації та інших визнаних рекламо-носіях;  

 стимулювання продажу;  

 прямий продаж (прямий маркетинг);  

 зв'язки з громадськістю (РК). [5] 

Реклама - це форма непрямого зв'язку між туристичним продуктом і споживачем. Це дієвий 

інструмент у спробах туристського підприємства донести інформацію до своїх клієнтів, привернути увагу 

до пропонованих послуг, створити позитивний імідж самого підприємства. 

Для реклами використовуються засоби масової інформації (преса, радіо) і особливо 

друкований матеріал, такий як каталоги, брошури і т.д.  

Реклама в засобах масової інформації (ЗМІ) є наймасовішим каналом просування турпродукту на 

туристичному ринку. До основних рекламоносіїв належать такі ЗМІ:  

 преса (газети і журнали);  

 пряма реклама — розіслані поштою рекламні листи і роздані з рук у руки рекламні брошури, 

проспекти;  

 зовнішня реклама — плакати на зовнішніх щитах, стендах, рекламні покажчики на дорогах і 

світлова реклама;  

 радіо- і телереклама через центральні й місцеві канали, кабельне телебачення;  

 електронна реклама — передача рекламної інформації через телекомунікаційні системи;  

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
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 інші засоби, до яких можна віднести рекламні стенди на міжнародній і національній туристичних 

виставках, рекламу на транспорті, рекламу в місцях продажу, сувенірну рекламу. [1] 

Рекламу в ЗМІ використовує і такий канал просування, як стимулювання продажу. Стимулювання 

продажу означає застосування додаткових стимулів заохочення до купівлі чи продажу турпослуг.       

Стимулювання продажу включає:  

1) Стимулювання споживачів за допомогою оголошення знижок на туристичні поїздки; надання 

додаткового безкоштовного обслуговування за умови купівлі туристом туру максимальної 

тривалості; включення в пакет деяких безкоштовних послуг, наприклад, безкоштовний вхід у диско-клуб, 

на пляж, користування тенісними кортами, майданчиком для міні-гольфа; проведення фірмою лотерей чи 

вікторин для покупців турів, виграшем у яких є безкоштовна турпоїздка; зосередження уваги на 

обслуговуванні постійних клієнтів. 

 2) Стимулювання торгових посередників (турагентств) шляхом виплати прогресивної комісії за 

продаж турів понад встановлену квоту; організації безкоштовних рекламних поїздок для працівників 

турагентств; вручення працівникам турагентств коштовних подарунків і сувенірів; встановлення 

додаткових пільг. 

Прямий маркетинг передбачає персональну роботу співробітників турфірми з відвідувачами 

торгового залу, а також при зустрічах із представниками корпоративних чи громадських організацій з 

метою привернути їхню увагу до пропонованих турів і викликати бажання придбати їх.  

Прямий маркетинг вимагає від персоналу спеціальних умінь:  

 визначати потреби, бажання, сподівання клієнтів;  

 акцентувати увагу відвідувачів на вигідних, виграшних сторонах пропонованих турів;  

 використовувати ілюстративні матеріали;  

 посилатися на позитивні відгуки чи власний досвід;  

 розмовляти з клієнтами по телефону. 

Зв'язки з громадськістю налагоджуються для надання турфірмі та її турпродуктам популярності. 

Найбільш поширеними засобами досягнення цієї мети, крім звичайної реклами, є: 

 пабліситі — поширення неоплачуваної позитивної інформації про фірму в усіх засобах інформації, 

доступних для читання, прослуховування чи перегляду на безкоштовному редакційному, а не на платному 

місці, наприклад, у програмах "У пошуках пригод", "Навколо світу"; 

 налагодження постійних зв'язків з пресою для розміщення в ній відомостей подійного характеру 

про туристичну фірму та її тури, інформації у формі репортажів, повідомлень з місць тощо; 

 спонсорство, участь у благодійних акціях, суспільних фондах та інше, безкорисливого виконання 

робіт, надання послуг, надання іншої підтримки; 

 туристична пропаганда — друковане й усне поширення і тлумачення ідей, поглядів, позицій. До 

туристичної пропаганди можна віднести проведення днів туризму, дня фірми, пропагандистських кампаній 

"Туризм  і спорт", "Туризм і екологія" та ін.; 

 виставки та ярмарки створюють умови для одночасного маркетингового інформування великої 

кількості потенційних туристів і фірм-партнерів. Участь у виставках сприяє також формуванню і підтримці 

позитивного іміджу турпідприємства; 

 презентація — представлення турпідприємства (турфірми, готелю) чи турпродукту аудиторії з 

нагоди відкриття чи створення турфірми з метою демонстрації нового турпродукту чи нового обличчя 

турпідприємства, а також при входженні на нові туристичні ринки; 

 лобіювання — робота з законодавчими та виконавчими органами з метою вдосконалення 

нормативної бази туризму, вирішення питань поточної діяльності. [4] 

Для просування туристичного продукту на ринку туристичної індустрії використовуються різні 

методи. Якщо програма не довготривала, то досягнути її ефективності досить складно, і навпаки, якщо 

програма розрахована на досить тривалий період часу, то ступінь виливу її буде поступово зменшуватись і 

це може зашкодити іміджу організації. Як правило, програми просування туристичного продукту 

розробляються у контексті з усім комплексом заходів просування і сумісно з іншими комунікаційними 

засобами. 

Сучасний ринок засобів масової інформації представлений найрізноманітнішими формами. Завдання 

турфірми — обрати серед них найефективніші. Для цього необхідно постійно вивчати ринок рекламних 

послуг. Особливу увагу при цьому варто звертати на такі характеристики рекламоносіїв, як 

місцезнаходження, склад, чисельність їхньої аудиторії, охоплення ринку, частота випуску, рейтинг, якість, 

розцінки, знижки.  
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що управління ризиком охоплює різноманітні проблеми, 

пов’язані практично з усіма напрямами й аспектами управлінні. 

Інноваційна діяльність без ризику не буває, але він обов’язково повинен 

максимально прораховуватися. Ринкові операції характеризуються багатоваріантністю. Важливо не боятися 

помилок, а не повторювати їх, оперативно коригувати систему дій з позицій максимізації прибутку. Менеджер 

повинен передбачати додаткові можливості для опанування ринкових змін. Ризик передбачає можливу 

небезпеку втрат, яка виникає зі специфіки тих чи інших явищ природи і видів діяльності людини. Як 

економічна категорія ризик є подією, яка може відбутися або не відбутися. У разі здійснення такої події 

можливі три результати: негативний (програш, збиток, втрати); нульовий; позитивний (виграш, вигода, 

прибуток). Звичайно, можна уникнути ризику, тобто просто уникати заходу, пов’язаного з ризиком. Проте для 

підприємця уникнення ризику означає здебільшого відмову від можливого прибутку. Основні завдання ризик-

менеджера: виявити сферу підвищеного ризику, оцінити його ступінь, розробити і вжити заходів для 

попередження ризикових ситуацій, а у разі, коли збиток уже є - вжити заходів для його мінімізації. Практика 

підтверджує, що підвищений ризик спостерігається при різноманітних обставинах, а саме внаслідок 

неправильного управлінського рішення, незадовільного виконання завдань підлеглими, невдалого вибору 

виконавця, у разі відмови керівництва прийняти радикальну пропозицію менеджера. Підходи до вирішення 

управлінських завдань можуть бути різними, тому ризик-менеджмент є багатоваріантним, передбачаючи 

поєднання стандарту і неординарності фінансових комбінацій, гнучкості і неповторності тих чи інших способів 

дій у конкретній ситуації. Основне в ризик-менеджменті – правильна постановка цілі, яка відповідає 

економічним інтересам об’єкта управління. 

Перш ніж прийняти рішення щодо ризикованого викладення капіталу, менеджер повинен:  

 визначити максимально можливий обсяг збитків такого ризику; 

 співставити його з обсягом капіталу, який вкладається; 

 співставити його з усіма власними фінансовими ресурсами і визначити, чи така втрата капіталу не 

призведе до банкрутства інвестора. 

Обсяг збитків від вкладеного капіталу може дорівнювати обсягу цього капіталу, бути меншим або 

більшим. Проте з урахуванням купівельної спроможності грошей в умовах інфляції обсяг втрат може бути 

більшим, ніж сума можливих грошових збитків. Науковці вважають, що оптимальний коефіцієнт ризику 

становить 0,3, а коефіцієнт ризику, що призводить до банкрутства інвестора - 0,7 і більше. Прогнозуючи 

максимально можливий обсяг збитків, визначають імовірність ризику й ухвалюють рішення про відмову від 

ризику, узяття ризику під власну відповідальність або передачу його па відповідальність іншій особі. 

Ризиком можна управляти, тобто використовувати різноманітні заходи, які б давали змогу певним чином 

прогнозувати виникнення ризикової ситуації і вживати заходів для зниження рівня ризику. У зарубіжній 

літературі багато уваги приділяють висвітленню способів і методів зниження негативного впливу ризиків на 

роботу підприємницьких організацій. Певним чином їх можна використати й у вітчизняній практиці. Відомі 

способи зниження ризику підприємницьких структур пропонується згрупувати у два напрями: уникнення від 

ризиків і зниження негативної дії тих видів ризиків, яким не вдалося запобігти. Уникнення ризиків передбачає 

певну політику керівництва підприємств, яка полягає в тому, щоби не ухвалювати управлінських рішень, 

пов’язаних з ризиком. Цей напрям є найпростішим і радикальним, однак він не може забезпечити динамічний 

розвиток підприємств і великі прибутки. Крім цього, не завжди вдасться уникнути ризикованої ситуації, що 

спонукає до використання другого напряму, пов’язаного з розробкою і реалізацією заходів зі зниження 

негативних наслідків від ризиків. 

Найпростішим методом запобігання негативним наслідкам від ризиків є створення па підприємствах 

спеціальних фондів ризику за рахунок прибутків і використання його в екстремальних для підприємства 

умовах. Цей метод відомий як самострахування підприємства від негативного впливу непередбаченої ситуації. 

Воно доцільне у тих випадках, коли вартість майна відносно незначна і с суттєві прибутки від виробничо-

господарської діяльності підприємства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Отже, нині, в умовах дії ринкових чинників, виникає гостра потреба у застосуванні точних і адекватних 

методів оцінки ризиків реалізації як інвестиційних, так і інноваційних проектів. 
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РЕКЛАМА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ІНТЕРНЕТІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

 

Одним з основних напрямів розвитку сучасного суспільства є стрімке зростання сфери послуг. Сфера 

послуг представляє собою сукупність  галузей, підгалузей і видів діяльності, функціональне призначення яких у 

системі суспільного виробництва й реалізації послуг і духовних благ для населення [3, с. 10]. 

Незважаючи на посилену увагу науковців до сфери послуг, і досі немає єдиної думки щодо визначення 

маркетингу послуг. Маркетинг – це концепція виробництва, в основі якої лежить орієнтація виробника товару 

на потреби користувача. Мета маркетингу – забезпечення стабільного прибутку і розвитку бізнесу – може бути 

досягнута за допомогою системи прикладних знань, що формалізують поступальний процес взаємодії 

виробника товару і покупця. У цій системі мають велике значення такі процеси, як обмін інформацією між 

виробником і споживачем, оцінка макро- і мікросередовища, в якому діє фірма, оцінювання можливостей самої 

фірми. 

Маркетинг послуг являє собою процес розробки, просування і реалізації послуг, орієнтований на 

виявлення і задоволення потреб потенційних покупців. Маркетинг послуг з практичної точки зору – це 

комплекс дій, котрі виконує продавець послуг для того, щоб пояснити клієнтам, що він для них робить, як він 

це робить, і довести вигідність придбання тієї або іншої послуги [7]. 

Все більша увага у керуванні компанією приділяється політиці маркетингом комунікацій. При цьому 

система маркетингових комунікацій компанії спрямована на інформування, переконання, нагадування 

споживачам про його продукт, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу компанії. 

Згідно з найпоширенішою Класифікацією Всесвітньої торгової асоціації туризм і подорожі відносять до 

сфери послуг [4, c. 99]. 

Туризм – найдинамічніший сектор сфери послуг, особливий вид споживання матеріальних і духовних 

благ, послуг і товарів, що поступово виокремлюється в самостійну галузь господарства [2, c. 21]. 

За даними Всесвітньої туристичної організації внесок туристичної галузі у світову економіку оцінюється 

в 10,9% світового ВВП. 

Частка туризму у ВВП більшості країн коливається від 1% у високорозвинутих і диверсифікованих 

економіках до 10% у країнах з відносно великим туристичним сектором. [1, c. 94–95]. 

Ефективність маркетингу на ринку туристичних послуг залежить від інформаційного забезпечення, його 

надійності, оперативності, високої швидкості оброблення і передачі даних. 

Специфіка функціонування туристичних компаній прямо пов’язана з безперервністю комунікаційного 

зв’язку з наявними та потенційними споживачами. Кожна компанія в туристичному бізнесі відіграє роль 

джерела комунікації та генератора різних засобів просування туристичного продукту на ринку. Ефективність 

функціонування в туристичній діяльності прямо залежить від раціонального управління зовнішніми 

комунікаціями. 

Інтегрована маркетингова система комунікацій туристичних компаній передбачає цілеспрямоване 

комплексне застосування всіх складових маркетингових комунікацій для налагоджування тісних 

інформаційних взаємозв’язків між ринковими суб’єктами (споживачами, продавцями, посередниками) з метою 

створення сприятливих умов для функціонування окремого туристичного підприємства та просування його 

послуг на ринок [5, c. 131]. 

Загалом інтегровані маркетингові комунікації орієнтовані на встановлення двосторонніх відносин з 

різними цільовими аудиторіями, що дає змогу максимально дрібної сегментації ринку. Як результат, 

досягається оптимізація охоплення аудиторії за рахунок більш чіткої цільової орієнтації; узгоджене 

багатоканальне інформування про туристичний продукт і його  властивості; можливість сконцентрувати 
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зусилля на залученні на бік компанії лідерів громадської думки; створення двостороннього зв’язку зі 

споживачами [6, c. 117]. 

Найбільш затребуваною функцією комунікаційних стратегій, інформаційних та Інтернет-технологій, є 

функція реклами та просування туристичних послуг, в найменшій мірі – логістичні та збутові функції [5, 

с. 131]. 

Реклама допомагає туристичним фірмам освоювати нові географічні ринки, просувати нові турпродукти, 

збільшувати обсяги продажу послуг. Основні завдання реклами у туристичному бізнесі – поінформувати 

потенційних клієнтів і сформувати в їх уяві «образ послуги», що приваблює, викликає позитивні емоції, добре 

запам’ятовується. [4, с. 251]. 

Значення реклами і у встановленні зворотного зв’язку туристичної фірми з ринком. Це дозволяє 

контролювати просування туристичних послуг, вносити корективи у збутову діяльність, створювати та 

закріплювати у споживачів стійку систему переваг до певних туристичних продуктів. 

Реклама в туризмі повинна враховувати мінливість якості пропонованих послуг у силу їх сезонності, 

впливу природно-кліматичних і інших факторів. Тому реклама повинна вказувати на корисність туристичних 

послуг, споживчу вигоду, можливість рішення яких-небудь (наприклад, ділових) проблем. Кожна з складових 

маркетингу має вихід на рекламу, тісно з нею пов’язана та впливає на її ефективність. 

Слід відмітити, що сьогодні спостерігається прискорена тенденція переходу реклами туризму в Інтернет. 

Основні методи рекламування в Інтернет – це розміщення інформації про туристичну фірму, її турпродукти на 

сайтах – рекламних площадках, в банерних системах, мережах обміну текстовими блоками. 

Сайт туристичної компанії дозволить збільшити клієнтську базу, підняти її імідж, скласти про неї 

правильну думку у відвідувачів. Розробка сайту буде виправданою тільки при правильному поєднанні 

фірмового стилю компанії, приємного дизайну і цікавих текстів – невід’ємних елементів кожного сайту. І 

тільки тоді сайт дозволить залучити нових клієнтів і партнерів по бізнесу, а значить вкладення в розробку сайту 

окупляться в найкоротші терміни [8, c. 70]. 

Структура інформаційних потоків в туристичній компанії зумовлює створення на web-сайті таких 

розділів: спецпропозиції; умовами роботи для туристів і для партнерів; розділу з цікавою та корисною 

інформацією про кожну країну, путівки в яку можна придбати online або в офісі компанії; розділу з умовами 

отримання закордонних паспортів та віз, а також сторінки з переліком необхідних для їх оформлення 

документів. Також обов’язковою є розробка сайту турфірми з присутністю на його головній сторінці різних 

додаткових модулів: модуль «Пошук туру»; модуль із зазначенням курсів основних валют; календар і світові 

годинники; інтерактивна карта світу; модуль бронювання авіаквитків на сайті в режимі online; пошук по сайту; 

модулі «Допомога online» і «Відгуки наших клієнтів». 

Інформаційне наповнення сайту повинно бути чітким, повним, якісним та актуальним. У результаті 

перегляду сторінок сайту у споживача послуг має скластися враження про особливості конкретного туру.  

Кожний з інформаційних розділів (наприклад, спеціальні пропозиції або контактна інформація) має бути 

доступним з будь-якої сторінки сайту, зрозумілим відвідувачу та максимально спрощеним. 

Добре організований сайт – важлива умова ефективної ринкової стратегії туристської фірми, її 

обов’язкова складова. 

Також має рацію реклама туристичного агентства в соціальних мережах. Сьогодні це досить ефективний 

спосіб Інтернет реклами туристських послуг і просування туристичного продукту, який в даний момент вже 

використовується туристичними компаніями. 

Таким чином, в  інформаційному  суспільстві  засоби інформації і комунікації розглядаються, як єдиний 

стимул і джерело соціального розвитку. Активно відбувається процес формування нових, насамперед 

інтелектуальних і гуманітарних технологій, які ґрунтуються головним чином не на матеріальних, а на 

інформаційних та комунікаційних ресурсах, що належать до класу синергетичних. У результаті формуються 

сучасні глобальні ринки, відкрита інформаційна сфера, нова економічна карта світу, яка створює передумови 

для маркетингових технологій нового покоління. Слід зазначити, що маркетингові комунікації стають базовою 

інфраструктурою маркетингу 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Інноваційний процес – сукупність науково-технічних, технологічних і організаційних змін, що 

відбуваються у процесі реалізації інновацій; процес послідовного перетворення ідеї на товар, що проходить 

етапи фундаментальних, прикладних досліджень, конструкторських розробок, маркетингу, виробництва, 

нарешті, збуту, − процес комерціалізації технологій. 

Функції держави в управлінні інноваційними процесами не передбачають прямого державного втручання 

в організування інноваційної діяльності та повного фінансування процесів створення і поширення інновацій. 

Централізованим має бути лише процес вироблення науково-технічної політики, зокрема прогнозування, 

планування та стимулювання програм досліджень і розробок, забезпечення збереження навколишнього 

середовища, підготовка наукових кадрів, оснащення організацій, що займаються фундаментальними та 

пріоритетними науково-прикладними дослідженнями, сучасною унікальною апаратурою та 

устаткуванням.[2,с.16] 

Основна мета державної підтримки  інноваційних процесів полягає у створенні цивілізованих правил і 

механізмів взаємовигідної співпраці всіх суб'єктів інноваційної сфери, ініціюванні і заохоченні розбудови 

інфраструктури підтримки інноваційних процесів (фінансово-кредитні установи, консалтингові та 

інжинірингові фірми, сертифікаційні центри, патентні бюро, вільний доступ до інформаційно-пошукової 

мережі тощо. 

 Концептуальне вирішення таких питань забезпечується формуванням державної інноваційної політики.  

Державне регулювання й підтримка економіки та інноваційних процесів одна із головних умов 

перекладу функціонування економіки на ринкові відносини. Головна функція держави у умовах ринкових 

відносин – захист свободи творчої особистості, власності і підприємництва. 

Державна інноваційна політика – сукупність форм (методів) діяльності держави, спрямованих на 

створення взаємопов'язаних механізмів інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку 

інноваційної діяльності, на формування мотиваційних факторів активізації інноваційних процесів. 

Головна мета державної інноваційної політики полягає у створенні соціально-економічних, 

організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного 

потенціалу країни, забезпеченні впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 

ресурсоощадних технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції. 

Головні цілі національної інноваційної політики — формування інноваційної моделі розвитку з 

відповідними організаційними структурами управління; формування структури потреб в інноваціях і 

визначення шляхів їх задоволення; досягнення економічного зростання.[3,с.75] 

Важлива роль держави в інноваційній моделі розвитку полягає у розробці та реалізації системи 

державного стимулювання й підтримки нововведень. Стосовно України головними елементами цієї системи 

можуть бути: 

— правова база, на яку повинна спиратися інноваційна діяльність; 

— законодавча фіксація частки (не менш як 5%) національного доходу, яку спрямовують на інноваційну 

діяльність; 

— податкові стимули для фізичних і юридичних осіб, які займаються інноваційною діяльністю; 

— гарантування вченим-інноваторам належної зарплатні, робочого місця та умов праці, житла, 

пенсійного забезпечення; 

— підготовка фахівців із менеджменту і маркетингу інновацій; 

— пріоритетне ресурсне забезпечення інновацій у разі дефіциту ресурсів; 

— стимулювання інноваційно-підприємницької діяльності вищих закладів освіти України та економічної 

заінтересованості вчених в інноваціях; 

— прискорення процесу використання технологій подвійного призначення (військового і цивільного) 

[5,с.22]. 

У Законі України «Про інноваційну діяльність» вказується, що державне регулювання інноваційної 

діяльності здійснюється шляхом: 

http://studopedia.su/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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— визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, 

регіонального і місцевого рівнів; 

— формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм; 

— створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання 

інноваційної діяльності; 

— захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності; 

— фінансової підтримки виконання інноваційних проектів; 

— стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання 

інноваційних проектів; 

— встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності; 

— підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури.[6,с.29] 

Методи державного регулювання інноваційної діяльності — прямі та опосередковані способи впливу 

органів державного управління на поведінку суб'єктів інноваційної діяльності з метою підвищення їх інтересу 

до створення, освоєння і поширення інновацій та реалізації на цій основі інноваційної моделі розвитку країни. 

До основних методів реалізації державної інноваційної політики належать такі: 

 підтримка і прямий розвиток науково-технічної сфери, у тому числі шляхом створення перспективних 

науково-дослідних інститутів і лабораторій, які розробляють інноваційні проекти; 

 надання розробникам, виробникам і фірмам, які впроваджують інноваційний продукт, безпроцентних 

позик за рахунок коштів Державного інноваційного фонду та інших цільових фондів; 

 створення приватних інноваційних фондів, що користуються значними податковими та кредитними 

пільгами; 

 розробка та впровадження системи податкових пільг для виробників інноваційного продукту; 

 створення системи атестації інноваційної продукції, що включає: розробку методик атестації, 

визначення установ та організацій, які матимуть право проводити таку атестацію, розробку та затвердження 

форм атестатів інноваційної продукції, що надаватимуть право виробникам такої продукції користуватися 

податковими пільгами; 

 створення державної інформаційної інфраструктури розвитком загальнонаціональної інформаційної 

мережі з приєднанням до світових мереж; створення установ для надання консультаційних, дорадчих та 

організаційних послуг інноваторам; 

 фінансова допомога вченим, винахідникам і малим фірмам, які працюють над створенням і 

впровадженням інноваційного продукту у вигляді надання інноваторам грантів, позик, субсидій, гарантованих 

кредитів, забезпечення дослідників та інженерів відповідним обладнанням, приладдям, приміщенням та 

сервісом, експертного кредитування та ін.; 

 зниження державного патентного мита для індивідуальних винахідників; 

 розвиток та підтримка системи освіти у формі повного або часткового утримання закладів загальної та 

вищої освіти, спеціальної фахової підготовки, системи підвищення кваліфікації; 

Інструменти (засоби) державного регулювання інноваційної діяльності — акти нормативно-правового 

або директивного характеру, які регулюють окремі аспекти інноваційної діяльності. 

Класифікація інструментів державної інноваційної політики може здійснюватися на основі підходу 

«попит — пропозиція». Суть його полягає в тому, що держава здійснює вплив через стимулювання попиту на 

інноваційні продукти, пропозицію таких продуктів, інструменти створення сприятливого інституційно-

правового середовища для підприємців-інноваторів.[1, с.35] 
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РИНКОВІ СУБ’ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Практика показала, що ринкові відносини дозволяють добиватися високої ефективності суспільств, 

виробництва. Відбувається зростання внутрішніх національних ринків. Створюється національні фінансово-

банківські структури. Стійкими темпами зростає обсяг світової торгівлі, доля якої в світовому ВВП має 

тенденцію до підвищення. Зростає значення транснаціональних корпорацій та банків в світовій економіці. 

Поглиблення взаємодії та взаємозалежності національних економік в кінці XX століття придбало глобальний 

характер з одночасним проходженням процесу створення та укріплення національних економік. Стара система 

управління та організації господарського життя в 1-й половині 90-х років була порушена. 

Нова ринкова організація в Україні тільки створюється, тому відноситься до країн з перехідною 

економікою. 

Згідно з Законом України "Про інноваційну діяльність", суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути 

фізичні і юридичні особи України, фізичні і юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, 

об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні 

цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів. 

За характером діяльності та змістом інноваційної діяльності усі суб'єкти поділяються на три групи 

(таб.1). 

Таблиця 1  

Суб'єкти інноваційної діяльності 

Суб'єкти інноваційної діяльності 

Державні органи управління 

інноваційною діяльністю 

Інноваційні підприємства Фінансово - кредитні інноваційні 

установи 

Верховна Рада України  

Кабінет Міністрів України 

Центральний орган виконавчої 

влади у сфері інноваційної 

Інноваційні  центри 

Технопарки 

Технополіси 

Державна інноваційна фінансово 

- кредитна установа 

Венчурні компанії 

Інноваційні банки 

 

Державні органи управління приймають активну участь в інноваційному процесі. Вони визначають 

правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, а також 

встановлюють форми стимулювання інноваційних процесів, спрямованих на підтримку розвитку економіки 

України інноваційним шляхом.  

Основний суб'єкт інноваційної діяльності - інноваційне підприємство - це підприємство (об'єднання 

підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому 

вимірі) за звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція. Інноваційне 

підприємство може функціонувати у вигляді технополісу, технопарку, інноваційного центру, бізнес-інкубатора 

тощо. 

Існують чотири типи компаній, в залежності від цілей і етапів життєвого циклу продуктів, на яких воно 

спеціалізується, їх назва залежить від типу реалізовуваної стратегії: віоленти, комутанти, патієнти, експлеренти. 

 Фірми-віоленти - це фірми, які діють у сфері крупного традиційного (стандартного) бізнесу, володіють 

крупним капіталом і високим рівнем технології. Ці фірми розробляють силову стратегію, займаються масовим 

випуском продукції Для широкого кола споживачів, яких задовольняє середній рівень цін і які виставляють 

"середні" вимоги до якості продукті. 

Фірми-патієнти - орієнтуються на вузький сегмент ринку. Вони задовольняють потреби, які 

сформувалися під впливом моди, реклами або інших засобів зародження попиту і проявляють свою діяльність 

на етапах збільшення випуску продукції при падінні винахідницької активності. 

Фірми-комутанти - це фірми, які діють у сфері середнього і дрібного бізнесу, і їх діяльність 

спрямовується на задоволення національних і місцевих споживачів на етапі падіння циклу випуску продукції. їх 

науково-технічна політика полягає в тому, щоби забезпечити своєчасну постановку продукції на виробництво, 

прийняття рішення про технологічні особливості виробів, що виготовляються фірмами-віолентами. 

Фірми-експлеренти - це фірми, які просувають новації на ринок, їх ще називають фірмами-піонерами. 

Вони працюють на етапі максимуму циклу винахідницької активності з самого початку випуску продукції 

крупної компанії. 

Венчурні фірми - це здебільшого малі підприємства у новітніх галузях виробництва (електроніка, 

біохімія, біоінженерія, виробництво споживчих товарів), які швидко прогресують і в яких відбувається 

інтенсивна зміна поколінь продуктів і технологій, пов'язаних з базисними інноваціями. Малі венчурні 

підприємства спеціалізуються у сферах наукових досліджень, розробок, упровадження інновацій, організація 

яких пов'язана з підвищеним ризиком. 
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В Україні тільки народжується повноцінна індустрія венчурного капіталу. Потенційно великі банки 

можуть відігравати значну роль у венчурному фінансуванні. Проте вони нині занепокоєні не стільки пошуком 

ризикових проектів, скільки забезпеченням повернення кредитів. 

В Україні прийнято багато законодавчих актів відносно інноваційної діяльності. Поки що у більшості 

українських підприємств внутрішніх ресурсів для фінансування інноваційних проектів не вистачає і тому 

завжди йдеться про залучення коштів із зовнішніх джерел. Позичкові інвестиційні ресурси в сучасних умовах 

використовують для фінансування проектів з низьким рівнем ризику та чітко визначеними шляхами успішної 

реалізації проекту. 

 

Література: 

1. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Н.В. Краснокутська. - К.: КНЕУ, 2003. - 502 с. 

2. Лапко О.Н. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання/ О.Н. Лапко. - К.: ІЕП НАНУ, 

2007. - 386 с. 

3. Скібницький О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент: навч. посібник/ О.М. Скібницький. - 

ЦУЛ, 2008. 

4. Стадник В. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб./ В.В. Стадник М.А., Йохна.  - К.: Академвидав, 

2006. - 464 с. 

 

БІЛОЗУБ Т.Ю., 

студентка 4 курсу 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНОВАЦІЯМИ 

 

Час, у яке ми живемо – час стрімких і неминучих змін. Вся країна і все наше суспільство, ледве 

увійшовши в «новий світ», були змушені дуже швидко змінюватися і пристосовуватися до нових умов життя і 

праці. Більш того, постійні зміни, що відбувалися в економіці, вносили додатковий дезорієнтуючий фактор. 

Підприємства, відразу опинилися без будь-якої підтримки, зіткнулися з необхідністю тотальних і глибинних 

змін, метою яких стало саме їх існування. Щоб вижити в цьому світі динаміки і швидкості, необхідно постійно 

мінятися разом з ним і постійно отримувати нові знання і уміння. Більш того, мало ними володіти. Ними треба 

вміти грамотно скористатися з тим, щоб вони принесли найбільшу вигоду їх власнику. 

Процес управління інноваціями на мікрорівні включає: відповідність цілей управління інноваціями для 

функціонування організації; виявлення своїх конкурентних переваг і недоліків; визначення методів управління 

інноваціями; механізм управління інноваціями. 

Для того щоб організувати процес управління інноваціями на мікрорівні, необхідно:[1] 

 привести у відповідність мета управління інноваціями для функціонування організації в цілому 

(наприклад, розробити якісно новий товар для захоплення певного сегменту ринку); 

 виявити свої конкурентні переваги та недоліки (наприклад, кваліфікований дослідно-конструкторський 

персонал, слабка інвестиційна база); 

 визначити методи управління інноваціями (аналітичні, дослідно-експериментальні, прогнозування, 

економічні, соціально-психологічні, адміністративні та ін); 

 побудувати механізм управління інноваціями. 

Механізм управління інноваціями складається з наступних елементів: 

 прогнозування інновацій; 

 планування інновацій; 

 аналіз ситуації; 

 ідентифікація потреби в інновації; 

 визначення критеріїв вибору альтернатив інновацій; 

Вплив інноваційного чинника на виробництво сьогодні є радикальним і комплексним. Надзвичайно 

велика вигода провідних фірм від інноваційної діяльності обумовлена тим, що вони під гаслом експорту 

новітніх технологій насправді передають тільки не дуже ефективні та застарілі технології.[2] Справді, інновації, 

а значить і наука, що їх продукує, сьогодні набагато менш доступні, ніж найцінніші природні ресурси. 

Причиною є те, що ними володіють лише високорозвинуті країни, що дає змогу їм, по суті, утримувати 

монопольне становище і, таким чином, привласнювати надприбуток. Варто наголосити, що саме володіння 

інноваціями, котрі є стимуляторами розвитку підприємства, забезпечує перемогу у конкурентній боротьбі. 

Методологічні та практичні засади інноваційної діяльності промислових підприємств в умовах 

перехідного періоду потребують детального опрацювання, оскільки зарубіжний досвід у цій сфері не може бути 

адаптований в Україні без урахування особливостей розвитку вітчизняної економіки. 

Сьогодні інновації стають ключовим чинником розвитку для більшості підприємств. Характерною є 

зростаюча кількість наукових праць, де досліджується інноваційна діяльність. У більшості з них акцент 

робиться не на ціновому механізмі конкуренції, а на інноваційних процесах, пов'язаних з поліпшенням всього 
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виробничо-господарського потенціалу підприємства. Ось чому вітчизняні вчені намагаються обґрунтувати 

національні інноваційні пріоритети, знайти дійові механізми залучення й ефективного використання інновацій. 

Так, на наш погляд, недостатньо опрацьовані вітчизняними вченими питання економічної оцінки інноваційних 

процесів, що може призвести до впровадження у виробництво заздалегідь неефективних інноваційних проектів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

 

За оцінками Всесвітнього Банку туризм на сьогодні є найбільш масштабною і динамічною індустрією 

світу. Високі темпи розвитку туризму, його зв’язок з іншими сферами людської діяльності обумовили 

підвищену увагу до розвитку інформаційних мереж і технологій в галузі. Рекордним для світового туризму, за 

даними Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО), став 2006 рік, коли кількість туристів, що відвідали інші 

країни зросла на 4.5% порівняно з попереднім 2005 роком і склала 842 мільйона осіб [3]. В умовах глобалізації 

значно зростає роль інформаційних технологій як важливого інструменту підвищення ефективності управління 

туристичними фірмами. Специфічні особливості створення та реалізації туристичних послуг (велика кількість 

учасників, розгалужена система взаємовідносин суб’єктів туристичного ринку) обумовлюють необхідність 

підвищення рівня забезпечення системи управління сучасними інформаційними технологіями (ІТ). 

Україна стала членом ВТО в 1997 році. Оцінюючи досить високо туристичну привабливість нашої 

країни, експерти ВТО все ж таки відводять в щорічних рейтингах їй місце в «золотій середині». Протягом 

останніх десяти років рейтинг України за оцінками ВТО підвищився з 78 до 62 місця з 124 країн [3]. Невисокий 

рейтинг здебільшого обумовлений невідповідністю якості надання послуг всесвітнім стандартам в галузі, адже 

туризм сьогодні − це глобальний комп’ютеризований бізнес, у якому беруть участь крупні авіакомпанії, готелі 

та туристичні корпорації всього світу. Активне впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності 

туристичних підприємств є необхідною умовою їх успішної роботи, оскільки точність, надійність, 

оперативність і висока швидкість обробки та передачі інформації визначає ефективність управлінських рішень 

у цій сфері. 

Крупні капіталовкладення у нові технології здатні здійснити якісні зрушення, оскільки приведуть до 

вертикальної, горизонтальної та діагональної інтеграції туристичних підприємств. Особливо важливим є 

усвідомлення даної тези в умовах кризового стану економіки. Так, за даними Держкомстату України 2009 рік 

позначився  20%-вим зниженням туристичного потоку. В означених умовах тема обрана для дослідження є 

безперечно актуальною. 

ІТ управління застосовуються у світовій туристичній індустрії вже майже чверть століття, на українських 

теренах їх запровадження почалося лише у середині 90-років. Процес впровадження ІТ супроводжувався 

поступовим становленням і нормативно-правової бази в галузі інформаційного забезпечення туристичної 

діяльності. Враховуючи інтегрований характер діяльності підприємств туристичної галузі, застосування ІТ 

спирається на цілу низку законодавчих і нормативних актів, серед яких Закони України "Про інформацію", 

"Про туризм", "Про Концепцію Національної програми інформатизації", "Про  захист  інформації  в 

автоматизованих системах", програми та проекти впровадження яких спрямовані на створення, розвиток, та 

інтеграцію інформаційних систем, ресурсів та інформаційних технологій. 

Усвідомлення важливості застосування ІТ приводить до активізації досліджень в означеній галузі. 

Найбільшою ґрунтовністю серед вітчизняних виділяється монографія С.В. Мельниченко, в якій висвітлено 

теоретико-методологічні основи та практичний інструментарій застосування інформаційних технологій у 

туристичному бізнесі [1]. Методологічно важливим є і дослідження М. М Скопеня, в якому акцентована увага 

на процесі автоматизації фірми за допомогою офісних програм та комп’ютерної техніки, що застосовується у 

роботі туристичної фірми, створенні ефективних сайтів та серверів туристичної фірми в Інтернеті [2]. 

Водночас, регіональний аспект окресленої проблеми до сих пір залишається недостатньо дослідженим, 

невелика кількість наукових розробок такого типу здебільшого присвячується аналізу ситуації в Криму, інші ж 

регіони залишаються за межами уваги авторів 
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Зовнішнім показником наявності ІТ є представленість туристичних агенцій в інформаційному просторі. 

Успішне функціонування інформаційного сайту м. Маріуполь дозволяє агенціям централізовано розташувати 

інформацію щодо основних аспектів своєї діяльності в розділі «Туристичні агенції» [4]. З огляду на 

популярність сайту 0629 серед мешканців міста означений інформаційний канал дозволяє за ощадливо 

представити основну інформацію 60 суб’єктам туристичної діяльності міста. Аналіз матеріалів представлених 

на сайті міста свідчить про значне зростання кількості туристичних агенцій (порівняно з 2008 роком -  вдвічі), 

що дозволяє оцінити Маріуполь як місто, в якому стрімко розвивається туристична галузь. Водночас, процес 

інформатизації вимагає нового рівня подання інформації, саме тому вже третина агенцій має власні Web-сайти. 

Означений показник вище загальноукраїнського (17%) та дещо перевищує показники по області (16,7%). 

Якісний аналіз представлених сайтів, дозволяє констатувати, що частина з них ще знаходиться лише в стадії 

розробки інші ж використовуються як інформаційно-рекламний канал, який надає актуальну інформацію. 

На жаль, більшість з сайтів містить обмежений обсяг інформації, є однотипними та характеризуються 

відсутністю явної спрямованості на розвиток комплексу в цілому. Маріупольські туристичні агенції надають 

клієнтам далеко не повну, а інколи і застарілу, інформацію, щодо вартості пропонованих послуг Комплексний 

аналіз сайтів за кількома критеріями (характеристика домашньої сторінки, загальна інформація про напрям, 

інформація про засоби розміщення, властивості Web-сайту), дозволив виділити  лідерів використанні ІТ, якими 

стали  туристичні фірми «Лемпі»,  на сайті  якої функціонує єдиний у Маріуполі інформаційний центр,  та 

фірми «Respect Travel» й «Супутник».     

Таким чином, виявлення основних проблем туристичних агенцій м. Маріуполь вказує на доцільність 

розробки цільової програми розвитку інформаційних технологій у діяльності підприємств туристичної сфери, 

яка, в свою чергу, дасть можливість урахувати комплекс заходів щодо поліпшення діючої системи 

використання різноманітних видів інформаційних технологій та сприяти розвитку нових механізмів державного 

регулювання у цій сфері. 
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ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі зустрічаються різні трактування таких категорій, як 

"нововведення" та "інновація". У деяких випадках ці поняття використовуються як синоніми, проте певні 

відмінності між ними існують. "Нововведення" характеризує певну новизну, і в цьому сенсі дане поняття 

близьке до поняття "винахід". "Нововведення" - це освоєння нової техніки і технології, поліпшених методів 

організації та управління. "Інновація" ж це діяльність, спрямована на розробку, створення і поширення нових 

видів виробів, технологій, організаційних форм. 

Існує й інше визначення: "Інновація - це нововведення, комплексний процес створення, поширення і 

використання нововведень (нового практичного засобу) для задоволення людських потреб, що міняються під 

впливом розвитку суспільства". 

Е.А. Уткін в роботі "Управління фірмою" визначає інновацію (нововведення) як об'єкт, впроваджений у 

виробництво в результаті проведеного наукового дослідження або зробленого відкриття, якісно відмінний від 

попереднього аналога. 

У загальному плані інновації - це оновлення основного капіталу (виробничих фондів) або виробленої 

продукції на основі впровадження досягнень науки, техніки, технології, це закономірний, об'єктивний процес 

вдосконалення суспільного виробництва. Розрізняють такі види інновацій: 

1. За ступенем радикальності (новизни): 

- Базисні інновації, які реалізують великі винаходи і стають основою формування нових поколінь і 

напрямків розвитку техніки; поліпшують інновації, зазвичай реалізують дрібні і середні винаходи і 

переважаючі на "оповідях поширення і стабільного розвитку науково-технічного циклу;  

- псевдоінновації, спрямовані на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки і технології. 

2. За характером застосування: 

- Продуктивні інновації, орієнтовані на виробництво і використання 

нових продуктів; 

http://www.unwto.org/index_r.php
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- Технологічні інновації, націлені на створення і застосування нової технології: 

- Соціальні, орієнтовані на побудову і функціонування нових структур; 

- Комплексні, що представляють єдність кількох видів змін; 

- Ринкові, що дозволяють реалізувати потреби в продуктах, послугах на нових ринках. 

3. За стимулу появи (джерела): 

- Інновації, викликані розвитком наукою і техніки; 

- Інновації, викликані потребами виробництва;  

- Інновації, викликані потребами ринку. 

4. За роллю у відтворювальному процесі: 

- Інновації споживчі; 

- Інновації інвестиційні. 

5. За масштабом: 

- Інновації складні (синтетичні); 

- Інновації прості. 

Наведена класифікація інновацій дозволяє зробити висновок про те, що процеси нововведень 

різноманітні і різні за своїм характером, отже, форми їх організації, масштаби і способи впливу на інноваційну 

діяльність також відрізняються різноманіттям. 

Спонукальним механізмом розвитку інновацій в першу чергу є ринкова конкуренція. Виробників і 

споживачі в процесі використання застарілої техніки і технології отримують диференційний збиток, в 

результаті чого змушені скорочувати витрати виробництва на основі інновацій. Підприємницькі фірми, 

першими освоїли ефективні інновації, мають можливість знижувати витрати виробництва і відповідно вартість 

реалізованих товарів (продукції, послуг). Слідстві чого є зміцнення своїх позицій в конкурентній боротьбі з 

фірмами, які пропонують аналогічні товари продукцію, послуги. 

На закінчення слід сказати, що підтримка інноваційного підприємництва є одним із пріоритетних 

напрямків державної науково-технічної та економічної політики у всіх країнах з розвиненою ринковою 

економікою. 
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КОРУПЦІЙНА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ 

 

Українці вважають корупцію однією з трьох найбільших проблем в нашій країні, нарівні з війною та 

високою вартістю життя. 

Під корупційною "практикою" треба розуміти систематичне збільшення обсягів та форм корупції, 

удосконалення корупційних схем та механізмів, а також перетворення державно-приватної корупції в найбільш 

прибутковий і головний механізм примноження активів в Україні. 

На сьогодні рівень корумпованості державних органів та громадян досяг критичної для існування 

держави поширеності. Випадки хабарництва, розкрадання, шахрайства, вимагання, зловживання, конфлікту 

інтересів, кумівства, домагання прийняття неправомірних рішень – стали повсюдними явищами. 

Корупція на сьогодні є ключовою перепоною на шляху розвитку України. Адже вона однаково негативно 

впливає як на зрив внутрішніх реформ, так і на поступове зменшення міжнародної підтримки України.  

Не дарма президент Литви назвала корупцію в Україні важливішою проблемою, ніж війна; Вікторія 

Нуланд назвала її "історичним демоном", а Рахункова палата ЄС констатувала, що Україна – найкорумпованіша 

країна у Європі. 

Соціальна шкідливість та економічні збитки від корупції досягають рівня десятків мільярдів доларів. У 

результаті оцінки негативного економічного впливу корупції експерти зробили висновок, що лише за 10 років 

втрати України могли склали мінімум 40 мільярдів $ та -20% по ВВП. 

Україна, згідно з опитуванням "Transparency International", увійшла до п'ятірки країн, де більше половини 

населення – 56% – вважають корупцію проблемою, яка заважає розвиватися економіці. Згідно із 

соціологічними дослідженнями, причинами корупції є:  

 так простіше і легше вирішити проблеми (34%);  

 це вже стало нормою життя (20%);  

http://dt.ua/UKRAINE/u-derzhdepi-vvazhayut-scho-ukrayini-potribna-nova-prokuratura-187238_.html
http://www.epravda.com.ua/news/2016/12/7/613592/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/12/7/613592/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/11/18/611609/
http://www.epravda.com.ua/news/2016/11/17/611425/
http://anticorruption.lviv.ua/archives/285
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 бо хабарі вимагають (18%);  

 українське законодавство надто заплутане, i людинi самостiйно нiколи у ньому не розібратися (10%);  

 люди часто хочуть того, що за законом їм не належить (7%). 

В іншому дослідженні, відповідаючи на питання про причини широкого поширення корупції в Україні, 

респонденти найчастіше називали безкарність корупціонерів (59%), корумпованість вищого керівництва (44%), 

відсутність дієвого контролю (42%), традиції (36%), низькі зарплати (24%). 

Найчастіше хабар вимагали при перевірці підприємств податковою службою, пожежною службою та під 

час операцій з ПДВ. Крім цього, опитувані скаржилися на примус до дачі хабара чи оплату без квитанції зайвих 

послуг під час взаємодії не лише з податковою, але й з міністерством внутрішніх справ. Як виявило 

дослідження, найбільше на оформленні документації наживаються працівники Агентства земельних ресурсів, 

Державної автоінспекції та обласних адміністрацій 

За 2016 рік формальний перелік антикорупційних інструментів в Україні збільшився – але реальна 

корупційна ситуація залишилася незмінною. До позитивів можна було віднести подальше зростання 

суспільного осуду та тиску на корупціонерів, розбудову антикорупційних органів, появу громадських 

антикорупційних ініціатив. 

Поруч з тим, усе це перекривається ключовим негативом, а саме – фактичною відсутністю покарання за 

корупцію. 

Яскравими індикаторами в цій ситуації залишаються суспільні настрої. Зокрема, 65% українців 

стикаються з корупцією хоча б раз на рік, 30% – кілька раз на рік, а 10% – щомісяця; 63% вважають рівень 

корупції значним, та що в Україні неможливо стати багатим чесно; 80% вважають, що після Євромайдану 

корупції стало більше; лише 7% українців вірять в успіх антикорупційної реформи / боротьби; 56% мають 

позитивні емоції при отриманні хабара; 67% вважають, що корупція вкоренилася в українській культурі. 

Найбільш корумпованими сферами у дослідженні «TNS-Україна» виявилися: медична (61%), сфера 

освіти (34%), силові структури (24%), дозвільні контрольні органи (19%), місцеві органи влади (18%). 

Бізнесмени ж вказують на суди (87%), прокуратуру (61%) і місцеві органи влади (39%). 

Громадські та експертні антикорупційні ініціативи залишаються однією з двох головних надій на 

зменшення корупції в Україні. Не можна не відзначити якісний вклад, який продовжують інвестувати своїми 

публічними акціями, законодавчими ініціативами чи медіа-тиском такі антикорупційні організації, як: 

Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції, Антикорупційна група Реанімаційного пакету 

реформ, центр "Ейдос" та рух "Декларації під контролем", "Чесно". Також варто окремо відзначити проекти 

журналістських розслідувань "Наші гроші", "Схеми", "Слідство.інфо". 

Важливим актом приєднання суспільних авторитетів до цих процесів стало звернення патріарха 

Філарета, архиєпископа Святослава (Шевчука), Святослава Вакарчука, Ади Роговцевої і Сергія Жадана з 

проханням до Президента створити систему незалежних антикорупційних судів. 

Дуже корисно інтегрувались до антикорупційної боротьби такі проекти, або технічні розробки, як 

YouControl, OpenDataBot та #ЗнайДекларацію. 

Варто відзначити також і регіональні антикорупційні ініціативи, як-от: "Битва за правду" від "Нової 

країни", Харківський антикорупційний центр, Антикорупційний форум Львівщини, Моніторинговий комітет м. 

Дрогобич та інші регіональні ініціативи, що згадані у дослідженні VoxUkraine. На цьому рівні варто відзначити 

розробку першої регіональної антикорупційної стратегії. 

Громадськість продовжує за дуже обмежених ресурсів реалізовувати спроби долати корупцію системно – 

як причину, та несистемно – як наслідок. У рамках системної протидії пропонується зміна правил таким чином, 

що корупція в окремих сферах стає невигідною або неможливою.  

Отже, на сьогодні для успішної антикорупційної діяльності потрібен:  

а) фінансовий ресурс для підтримки широкої команди юристів, фінансистів, різнопрофільних експертів 

у різних сферах, волонтерів, адміністративних видатків,  

б) доступ до провідних ЗМІ та підтримка власних розслідувачів та ресурсів, 

в) союзники у політичних колах, підприємницьких асоціаціях. 

Тиск міжнародних партнерів та кредиторів України є другою з двох головних надій на зменшення 

корупції в Україні. Більшість здобутих зі скреготом змін в процесах державно-громадської протидії корупції 

стало наслідком консолідованого тиску зовнішніх сил та громадськості. 

Багато ключових антикорупційних нововведень були реалізовані під прямим політичних тиском США та 

ЄС, у процесі виконання вимог щодо отримання безвізового режиму, у процесі виконання умов для отримання 

кредитних ресурсів від МВФ та ЄС. 

Захід виділяє значні кошти на антикорупційні реформи та на гранти для антикорупційних громадських 

організацій. Протягом певного часу в Україні навіть лунала ідея передачі антикорупційної реформи під 

міжнародний контроль на основі "досвіду Гватемали". 

Загалом, згідно із розрахунками МВФ, подолання однієї сходинки у Міжнародному індексі корупційних 

ризиків означало б зростання доходу на душу населення приблизно на 1,35%, а інвестицій – на 4%. Відтак, 

якщо рівень корупції в Україні залишиться незмінним, то до 2040 року доходи українців не перевищуватимуть 

30% від середнього показника ЄС (нині цей показник становить 20%).  

Якщо рівень корупції в Україні буде знижено хоча б до найгіршого показника серед країн ЄС, то 

український ВВП на душу населення може зрости до 40% від середньоєвропейського рівня.  

http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/2/7116612/
http://www.pravda.com.ua/news/2016/08/2/7116612/
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Багато експертів в Україні вважають, що головною причиною гальмування інноваційного розвитку в країні 

є дефіцит фінансових ресурсів. Але при цьому вони майже зовсім не звертають уваги на спад платоспроможного 

попиту на науково-технічну продукцію з боку держави та підприємницького сектору, погіршення якісних 

характеристик наукових кадрів і матеріально-технічної бази досліджень, та інші, не менш важливі причини. 

Екстенсивний економічний розвиток обумовлює постійне посилення уваги до пошуку нових факторів 

прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному стану розвитку світової економіки. Запровадження в 

Україні інвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання з політичної мети перетворюється на 

об’єктивну необхідність, альтернативою якій є занепад національної економіки, втрата 

економічного  суверенітету. 

В той же час Україна має значний потенціал для розвитку інноваційної діяльності за умов проведення 

ефективної державної політики. Проте маловивченим є механізм комплексного розвитку інноваційної діяльності 

в умовах трансформаційної економіки України. 

В Україні створено умови для розвитку інноваційної діяльності,  сформовано основи нормативно-правової 

бази та механізми здійснення інноваційної політики, а також створення умов для розвитку відповідної 

інфраструктури. Проте, незважаючи на високий інноваційний потенціал, інноваційна складова забезпечення 

економічного  розвитку використовується слабо.  Стан інноваційної діяльності в Україні більшість експертів 

науковців  визначають як кризовий. Так, останні статистичні дані свідчать про поступове зниження інноваційної 

активності підприємств у галузі промисловості, яка займає одне з головних місць у національній економіці. 

Аналіз показників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України показав, що кількість 

промислових підприємств, що займаються інноваційною діяльністю з кожним роком зростає, так у 2016 році ця 

цифра становила 1758 підприємств (17,4% обстежених промислових підприємств), порівнюючи з 2015 роком цей 

показник становив  1679 підприємств (16,2% обстежених промислових підприємств). Обсяг реалізованої цими 

підприємствами інноваційної продукції становив 36157,7 млн. грн., 332 підприємства реалізовували свою 

інноваційну продукцію за межі України, 24,7% якої надходило до країн СНД, а майже кожне четверте 

підприємство реалізовувало продукцію, що була новою для ринку. Обсяг такої продукції склав 14,5 млрд. грн., 

більш ніж половину якої (52,4%) 105 підприємств поставили на експорт. При цьому, більшість підприємств 

(85,7%) у звітному періоді реалізували продукцію, яка була новою виключно  для підприємства. Її обсяг склав 

21,7 млрд. грн.,  26,6% якої 260 підприємств реалізували за межі України. 

Незважаючи на такі високі показники, як наявність кваліфікованих кадрів, патентної активності, наукової 

інфраструктури, залучення компаній до інноваційних процесів, конкурентоспроможність на внутрішньому ринку 

мало сприяють перетворенню інновацій на масові та доступності кожному. Хоча суспільство і має значний 

інноваційний, творчий, інтелектуальний потенціал, це немає значного впливу на економіку та розвиток у даній 

сфері. І економічний розвиток продовжує здійснюватись за інерційним сценарієм відповідно до екстенсивної 

моделі. 

Перед Україною постає кілька складних задач, що пов’язані з фінансуванням інноваційної діяльності, а 

саме: 

http://www.pravda.com.ua/columns/2017/01/15/7132364/
http://gazeta.dt.ua/internal/korupciya-v-regionah-drakon-iz-posmishkoyu-kotika-_.html
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- збільшення загального обсягу інвестицій в інновації з державного і приватних джерел; 

- удосконалення управління інноваційною системою з відповідними наслідками для фінансування 

інноваційної діяльності; 

- заповнення «прогалин» у фінансуванні інноваційної діяльності, зокрема, розробка ефективних 

інструментів підтримки інноваційної діяльності для підприємницького сектора, в тому числі для МСП, та 

залучення первинного і венчурного капіталу; 

Таким чином для розвитку інноваційної діяльності в Україні необхідно здійснити комплекс організаційно-

економічних заходів, що охоплюватимуть: 

- здійснення ефективної державної інноваційної політики, погоджуючи темпи і пропорції розвитку науки, 

технологій і виробництва; 

- вдосконалення механізму захисту прав інтелектуальної власності та процедур патентного захисту 

інновацій; 

-  забезпечення сприятливого клімату для створення власних наукомістких виробництв повного циклу 

шляхом використання різних форм державної підтримки; 

-  розвиток інноваційної інфраструктури шляхом покращення системи інформаційного забезпечення 

інноваційної діяльності, сертифікації і впровадження розробок, підготовки і перепідготовки кадрів; 

Реалізація напрямків розвитку інноваційної діяльності в Україні дасть змогу значно підвищити рівень 

інноваційної активності промислових підприємств, стабілізувати прискорений процес оновлення виробництва, 

ефективно використовувати внутрішні та залучені зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність. 

Отже, для того щоб наша країна зробила прорив в області інновацій, потрібна належна підтримка державних 

органів влади, створення сприятливого інвестиційного клімату, нові наукові здобутки та високотехнологічні 

рішення. Потрібно створити надійний фундамент для модернізації та інтеграції нашої держави до європейського та 

світового простору знань, а це можливо здійснити лише при злагодженій системі організаційно-економічних 

заходів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Проаналізуємо сучасний стан національної економіки України з огляду потенціалу розвитку інноваційної 

діяльності та проведемо оцінювання перспектив і перешкод па шляху переходу до інноваційної моделі 

розвитку. 

Спеціалізованими органами державного управління було зроблено чимало для нівелювання руйнівного 

впливу, завданого трансформаційною кризою інноваційній сфері. Проте пріоритетні орієнтири вищих органів 

влади постійно знаходилися у сфері вирішення гострих поточних економічних проблем. Аналізуючи розподіл 

функцій управління між вищими органами державної влади, функції міністерств та відомств з питань науково-

технічної інноваційної політики, можна стверджувати, що апарат більшості міністерств та відомств не 

налаштований на послідовне проведення інноваційної політики. Втім, і основний для інноваційної політики 

Закон "Про інноваційну діяльність", сприяючи організації інноваційної діяльності, все ж оминає її основні 

аспекти, залишаючи поза увагою основне питання — базові інновації. Окрім того, цей закон не може діяти до 

ухвалення Закону "Про пріоритетні напрями інноваційного розвитку економіки України" та створення 

передбаченої системи державних інститутів підтримки інноваційної діяльності. 

Здійснюючи політику регулювання і стимулювання інноваційного розвитку, держава змушена постійно 

вирішувати проблему балансу розподілу суспільних ресурсів. Традиційна дилема суспільного вибору 

встановлення співвідношення між виробництвом продукції споживчого і виробничого призначення ("гармати 

чи масло") перетворюється сьогодні на тріаду "гармати, масло чи наука". Вкладаючи кошти в стимулювання 

споживчого попиту, суспільство відволікає їх від інвестиційного й інноваційного напрямів (точніше, ці кошти 

використовують на поновлення інвестиційного потенціалу тривалим шляхом, суттєво втрачаючи обсяг). 
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Рішення про концентрацію коштів на реалізацію інноваційних проектів, своєю чергою, веде до відносного 

зменшення обсягів споживання та поточного виробництва й інвестування. Проте, як зазначав ще М. Туган-

Барановський, у довгостроковій перспективі саме технологічні зміни формують сукупний попит. Отже, 

вкладаючи кошти в інновації, суспільство закладає основи довгострокової стратегії формування внутрішнього 

ринку товарів споживчого та виробничого призначення. 

Уповільнення зростання основних макроекономічних показників супроводжується в українській 

економіці нагромадженням макроекономічних диспропорцій та суперечностей і зниженням урегульованості 

економіки. В економіці України посилився вплив значних макроекономічних проблем: 

— зміцнення національної грошової одиниці, яке відбувається на тлі зростання основних показників 

внутрішнього ринку та суттєвого збільшення грошової пропозиції; 

— збільшення розриву між дисконтною ставкою НБУ та ставками за кредитами комерційних банків, що 

призводить до зростання реальних відсоткових ставок; 

— погіршення становища у фіскальній сфері, зростання недонадходжень до державного бюджету; 

— подальшого зростання заборгованості суб'єктів господарювання, скорочення залишків коштів на їхніх 

банківських рахунках; 

— прискорення відпливу іноземних інвестицій з України. 

Критерієм успішної інноваційної діяльності є частка інноваційної продукції, що потрапляє на ринок. 

Вона наразі становить в Україні небагато — 5—6 %. 

З огляду на посилення відкритості української економіки, негативний результат від неефективної 

структури зовнішньої торгівлі посилюється. 

Інноваційна діяльність є наслідком пошуку більш прибуткових сфер вкладення капіталу за умов падіння 

середньої норми прибутку. В умовах розриву виробничого та фінансового капіталів і недостатності останнього 

механізм ринкового стимулювання інновацій не спрацьовує. Інновації досі не стали належним засобом 

підвищення конкурентоспроможності. Оцінка вартості інтелектуальних благ відбувається па деформованому 

ринку, відокремлено від потенційного економічного ефекту впровадження інновації. Це не стимулює 

вдосконалення виробництва інтелектуального продукту — основи інновацій. Спроби здійснення галузевого 

"технологічного стрибка" за умов збереження загальної несприятливої підприємницької та інвестиційної 

ситуації в країні, надмірного фіскального тиску, неефективності інституційної структури економіки мають 

негативні наслідки. Запровадження пільгових режимів для окремих секторів посилює фіскальний тиск па інші 

сектори економіки України, спонукає до збільшення внутрішніх позик, продукція високотехнологічних галузей 

не знаходить збуту в інших галузях через значне технологічне відставання і відсутність мотивації 

використання, що суттєво знижує синергетичний ефект інновацій, ефективність таких "точок зростання" 

поглинається в суспільному масштабі витратністю інших секторів економіки. 

Таким чином, модель створення локальних інноваційних осередків (у вигляді технопарків, технополісів 

тощо чи стимулювання винятково "високопродуктивних" галузей і виробництв) в Україні малоефективна через 

низьку сприйнятливість економіки до інновацій. Така політика за сучасних умов не сприятиме зміцненню всієї 

економіки, а породжує зловживання і корупцію. Державне стимулювання інновацій пільговим оподаткуванням 

НДДКР та інноваціями без впровадження дієвих стимулів для інвестиційної діяльності (точніше — повного 

виведення інвестицій з-під оподаткування) спричиняє припинення розриву між наукою і виробництвом, 

марнування державних коштів. Така схема видається значно менш ефективною для запровадження інноваційної 

моделі розвитку, аніж надання податкових пільг для інвестиційної діяльності без пільгового стимулювання 

інновацій. 

Тому найімовірнішим наслідком відриву виробництва інтелектуального продукту від матеріальних умов 

впровадження може стати його експорт, що не дозволяє вважати цей продукт інноваційним для України. До 

того ж, підвищення кваліфікованості менеджерів та комерціалізація наукової діяльності призводять до відтоку з 

країни інтелектуального капіталу. 

Отже, заяви про те, що в Україні нині переважно сформувалися необхідні передумови для переходу на 

інноваційну модель економічного розвитку, видаються надто оптимістичними. За умов недосконалості 

ринкового механізму ціноутворення, фондового, товарного, кредитного, грошового та валютного ринків наразі 

не можна стверджувати про наявність автономних ринкових стимулів інноваційного розвитку. 

Перехід до інноваційної моделі економічного розвитку потребує реалізації трьох основних завдань: 

— розвитку конкурентоспроможного підприємницького сектора та його ядра — великих корпорацій, 

його здатності до концентрації і перерозподілу коштів у пріоритетні напрями; 

— дотримання державних пріоритетів розвитку освіти, пауки і технологій; 

— повноцінної інтеграції у глобальну інноваційну сферу, світову торгівлю наукоємними товарами та 

інтелектуальною власністю. 

Державна стратегія, орієнтована на забезпечення інноваційного розвитку України, повинна бути 

спрямована на виконання потрійного завдання: 

— безпосереднє здійснення заходів національного та регіонального рівнів, які сприятимуть підвищенню 

якісних характеристик вітчизняного науково-технологічного потенціалу, інтенсифікації процесу опанування 

науковими знаннями та новими технологіями, всебічному розвиткові людського капіталу; 

— заохочення здійснення суб'єктами національної економіки інноваційної діяльності та інвестицій 

інноваційного спрямування з мстою збільшення пропозиції інноваційних продуктів, технологій та знань; 
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— заохочення попиту суб'єктів національної економіки па інноваційні продукти, технології, знання, 

створення сприятливих умов для впровадження інновацій у виробничу діяльність та побут населення. 

З огляду на це, провідним напрямом у процесі переходу України до інноваційного розвитку має стати 

поліпшення інвестиційного клімату в Україні і всебічне стимулювання національного капіталотворення та 

інвестиційних процесів. Суттєво прискорити розвиток інвестицій в Україні могло б виведення витрат 

підприємства па інвестиції в основні фонди з-під оподаткування податком на прибуток. 

Отже, модернізація української економіки па засадах інноваційного розвитку мас забезпечуватися 

комплексним застосуванням усіх доступних важелів економічної політики та запобіганням конфлікту між 

їхніми впливами і вирішенням стратегічних і поточних завдань. За цих умов інноваційна стратегія як така, що 

за визначенням сприяє підвищенню рівня прибутковості національних підприємств, може стати реальним 

простором для багатогранної співпраці держави і бізнесу. 
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ПОНЯТИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИС, ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИС 

 

Жизненный цикл информационных систем – это период их создания и использования, охватывающий 

различные состояния, начиная с момента возникновения необходимости в такой системе и заканчивая 

моментом ее полного выхода из употребления у пользователей. 

Жизненный цикл информационных систем включает в себя четыре стадии: предпроектную, 

проектировочную, внедрение, функционирование. От качества проектировочных работ зависит эффективность 

функционирования системы, поэтому каждая стадия разделяется на ряд этапов и предусматривает составление 

документации, отражающей результаты работ[1]. 

На предпроектной стадии можно выделить следующие этапы: 

1) Сбор материалов для проектирования – предусматривает разработку и выбор варианта концепции 

системы, выявление всех характеристик объекта и управленческой деятельности, потоков внутренних и 

внешних информационных связей, состава задач и специалистов, которые будут работать в новых 

технологических условиях, уровень их подготовки, как будущих пользователей системы. 

2) анализ материалов и формирование документации – составление задания на проектирование, 

утверждение технико-экономического обоснования. 

Для успешного создания управленческой информационной системы всесторонне изучаются пути 

прохождения информационных потоков, как внутри предприятия, так и во внешней среде. 

Стадия проектирования делится на: 

1) Этап технического проектирования – формируются проектные решения по обеспечивающей и 

функциональной частям информационной системы, моделирование производственных, хозяйственных, 

финансовых ситуаций, осуществляется постановка задачи и блок-схемы и их решение. 

2) Этап рабочего проектирования – осуществляется разработка и доводка системы, корректировка 

структуры, создание различной документации: на поставку, на установку технических средств, инструкции по 

эксплуатации, должностные инструкции. 

Стадия внедрения информационной системы предполагает: 

1) Подготовку к вводу в эксплуатацию – на этом этапе производится установка технически средств, 

настройка системы, обучение персонала, пробное использование. 

2) Проведение опытных испытаний всех компонентов системы перед запуском. 

3) Сдача в промышленную эксплуатацию, которая оформляется актом сдачи-приемки работ. 

На этапе функционирования информационной системы в рабочем режиме не исключается корректировка 

функций и управляющих параметров. Также осуществляется оперативное обслуживание и 

администрирование[2]. 

Под моделью обычно понимается структура, определяющая последовательность выполнения и 

взаимосвязи процессов, действий и задач на протяжении жизненного цикла. Из существующих в настоящее 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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время моделей наиболее распространеные две: каскадная и спиральная. Они принципиально различаются 

самим подходом к информационной системе и ее программному обеспечению. Суть различий в том, что в 

каскадной модели информационная система является однородной и ее программное обеспечение определяется 

как единое (с ней) целое. Данный подход характерен для более ранних информационных систем (каскадный 

метод применяется с 1970 года), а также для систем, для которых в самом начале разработки можно достаточно 

точно и полно сформулировать все требования. При выполнении этих условий каскадный метод позволяет 

достичь хороших результатов. 

Суть каскадного метода заключается в разбиении всей разработки на этапы, причем переход от 

предыдущего этапа к последующему осуществляется только после полного завершения работ предыдущего 

этапа. Соответственно на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, 

достаточной для того, чтобы разработка могла быть продолжена другой группой разработчиков. Другим 

положительным моментом каскадной модели является возможность планирования сроков завершения работ и 

затрат на их выполнение. Однако у каскадной модели есть один существенный недостаток - очень сложно 

уложить реальный процесс создания программного обеспечения в такую жесткую схему и поэтому постоянно 

возникает необходимость возврата к предыдущим этапам с целью уточнения и пересмотра ранее принятых 

решений.  

Результатом такого конфликта стало появление модели с промежуточным контролем, которую 

представляют или как самостоятельную модель, или как вариант каскадной модели. Эта модель 

характеризуется межэтапными корректировками, удлиняющими период разработки изделия, но повышающими 

надежность. 

Однако и каскадная модель, и модель с промежуточным контролем обладают серьезным недостатком - 

запаздыванием с получением результатов. Данное обстоятельство объясняется тем, что согласование 

результатов возможно только после завершения каждого этапа работ. На время же проведения каждого этапа 

требования жестко задаются в виде технического задания. Так что существует опасность, что из-за неточного 

изложения требований или их изменения за длительное время создания программного обеспечения конечный 

продукт окажется невостребованным. Для преодоления этого недостатка и была создана спиральная модель, 

ориентированная на активную работу с пользователями и представляющая разрабатываемую информационную 

систему как постоянно корректируемую во время разработки. В спиральной модели основной упор делается на 

этапы анализа и проектирования, на которых реализуемость технических решений проверяется путем создания 

прототипов. Спиральная модель позволяет начинать работу над следующим этапом, не дожидаясь завершения 

предыдущего. Спиральная модель имеет целью как можно раньше ознакомить пользователей с 

работоспособным продуктом, корректируя при необходимости требования к разрабатываемому продукту и 

каждый "виток" спирали означает создание фрагмента или версии. Основная проблема спирального цикла - 

определение момента перехода на следующий этап, и возможным ее решением является принудительное 

ограничение по времени для каждого из этапа жизненного цикла. Наиболее полно достоинства такой модели 

проявляются при обслуживании программных средств. 

Сравнивая эти модели, можно сказать, что каскадная модель более универсальна, т. е. она применима к 

производству разных изделий, спиральная же модель более ориентирована именно на информационные 

системы, особенно на программные продукты, поэтому при разработке информационных систем и их 

программного обеспечения она предпочтительнее каскадной[3]. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

 

Сьогодні бурхливо розвиваються засновані на інформатики нові логістичні технології, без яких складно 

здійснювати діяльність кожному підприємству. Будь-яке виробниче підприємство є відкритої системою, яка 

матеріальним і сучасних інформаційних потоками пов'язані з постачальниками, споживачами, експедиторами і 

транспортними організаціями. Такі зв'язку, визначають деякі збої у виконанні діяльності кожним із учасників у 

системі співробітництва (партнерства). Тому інформаційне забезпечення логістичного управління однією з 

важливих і актуальних напрямів.  
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Логістична система — цільова інтеграція логістичних елементів у межах певної економічної системи з 

метою оптимізації процесів трансформації матеріального потоку. Адаптивна система з наявністю потокового 

процесу та зворотним зв’язком, що виконує ті чи інші логістичні функції. 

Метою логістики є мінімізація сукупних витрат, які виникають в процесі пересування товарів і послуг 

(продукції, сировини, матеріалів тощо) зі сфери виробництва (з місць створення, видобування тощо) до сфери 

споживання (включаючи кінцеве та проміжне, а також й виробниче споживання). Мета логістики вирішується 

шляхом виділення і вирішення завдань на мікро- і макрорівні (табл.1). 

Таблиця 1 

ЗАВДАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 

Завдання логістики 

Мікрорівень Макрорівень 

Забезпечення адекватності, взаємної відповідності 

упредметнених (матеріальних, трудових) й 

інформаційних потоків; 

Економіко-організаційне та правове регулювання 

товарного ринку; 

Оптимізація стратегій та технології фізичного 

переміщення ресурсів і товарів; 

Формування господарчих зв’язків як на 

регіональному, так і на народногосподарському 

рівнях; 

Стандартизація форм напівфабрикатів й упаковки; Організація просування продукції від виробника до 

споживача (по прямих каналах або через місця 

складування); 

Визначення необхідних обсягів ресурсів на складі; Формування та регулювання матеріальних засобів; 

Оптимізація виробничих запасів; Організація та розвиток складського господарства – 

матеріальної бази логістики. Максимально можливе скорочення часу 

збереження та транспортування вантажів. 

 

Логістична система складається, як правило, з кількох підсистем, включаючи функціональні та ті, що її 

забезпечують (інформаційна, правова, кадрова та ін.); включає матеріальні засоби, що забезпечують рух товарів 

логістичним ланцюгом (склади, вантажно-розвантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі запаси 

та засоби управління всіма ланками згаданого ланцюга; виконує ті чи інші логістичні функції та операції. 

Функціональні складові логістичної системи можна побачити на рис.1. 

Рис. 1. Функціональні складові логістичної системи 

 

Принципи формування інформаційних логістичних систем: 

- Система повинна бути побудована таким чином, щоб передача інформації, її переробка, зберігання і 

використання враховували потреби всіх підрозділів підприємства; 

- Інформаційна система повинна забезпечити необхідні взаємозв'язки підприємства з постачальниками, 

клієнтами і всіма пунктами відправок, проміжного складування і споживання; 

- Обмін інформацією між рівнями логістичної системи повинен бути мінімальним, але забезпечувати 

потребу управління; 

- Характер інформації повинен бути зорієнтований на конкретного споживача в системі управління; 

- При побудові системи повинен враховуватися принцип апаратних і програмних моделей; 

- Важливою вимогою є спрощення та стандартизація використовуваної в системі документації.  

Життєвий цикл інформаційної системи охоплює весь час її існування від виникнення задуму щодо її 

створення і початку розроблення до завершення її функціонування і демонтажу. Існують різні підходи до 

виділення основних стадій життєвого циклу ІС. Держстандарт установлює вісім стадій створення та 

експлуатації інформаційної системи (рис.2.) 
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Рис.2. Стадії створення та експлуатації інформаційної системи 

    

Усі логістичні системи за інституціональною ознакою поділяють на макро-, мета-, мезо- і 

мікрологістичні системи. 

Макрологістична система - це велика система управління логістичними потоками і відповідні логістичні 

процеси у масштабах всієї економіки країни. Макрологістична система є певною інфраструктурою економіки 

країни або групи країн (міжнародна макрологістична система) і охоплює споживачів, промислові, 

посередницькі, торговельні, транспортні підприємства та організації різних відомств на рівні країни або між 

різними країнами. 

Металогістична система – охоплює сферу між організаційної кооперації; формується для потреб 

функціонування певної інфраструктури економіки регіону.  

Мезологістична система — логістична кооперація металогістичних систем і стосується створення 

повного логістичного ланцюга, тобто може реалізуватися і шляхом логістичної інтеграції всіх учасників 

логістичного процесу від місця походження сировини, матеріалів і до місця споживання включно. 

Мікрологістична система є підсистемою, структурною складовою макрологістичних систем. До таких 

систем належать різні виробничі та торговельні підприємства, територіально-виробничі комплекси. 

Мікрологістичні системи є класом виробничих логістичних систем, до складу яких входять технологічно 

пов’язані виробництва, об’єднані єдиною інфраструктурою. 

Загальну характеристику існуючих логістичних систем див. табл.2. 

Таблиця 2 

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 

Функціональна складова 

логістики 
Види застосовуваних логістичних систем 

Логістика постачання 

MRP-І (Material Reguirement Planning) - планування потреб у 

матеріалах; 

MRP-ІІ (Manufacturing Resources Planning)- планування засобів 

впробнпцтва та постачання. 

Виробнича логістика 

КАНБАН («картка»); 

Lean – виробництво (ощадливе виробництво); 

ОПТ (Optimized production technology) - планування та оптимізація 

виробничих процесів. 

Розподільча логістика 
DRP (Distribution Requiments Planning) – управління розподілом 

продукту. 

 

Отже, в основі процесу управління матеріальними потоками лежить обробка інформації, що 

циркулювала у логістичних системах. Необхідною умовою узгодженої дії всіх ланок логістичного ланцюга є 

наявність інформаційних систем, які швидко й економічно доводять потрібний сигнал до призначеної точки у 

потрібний момент. Завдяки успішному управлінню інформаційними потоками можлива мінімізація сукупних 

витрат, які виникають в процесі пересування товарів і послуг (продукції, сировини, матеріалів тощо) зі сфери 

виробництва (з місць створення, видобування тощо) до сфери споживання (включаючи кінцеве та проміжне, а 

також й виробниче споживання) 
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4)ескізний проект; 

3)технічне завдання; 

2)розроблення концепції інформаційної системи; 

1)формування вимог до інформаційної системи; 
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ІННОВАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДРОДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні будь-яка держава, яка прагне поліпшити якість життя своїх громадян, досягти високого і 

стабільного економічного зростання, відносить до переліку першочергових завдань забезпечення процвітання 

науки, випереджаючого розвитку наукоємних галузей і високих технологій. Низька вартість робочої сили і 

багатство країни природними ресурсами вже не розглядаються як її ключові конкурентні переваги. Замість 

цього знання і доступ до знань, успішне їх використання та впровадження в інноваційних продуктах, послугах 

та процесах стають головними джерелами конкурентоспроможності економіки, промислового розвитку і 

підвищення продуктивності праці. 

В умовах нових світових реалій, під впливом внутрішніх проблем в політико-правовій та соціально-

економічній сферах, збройного військового конфлікту на Донбасі, Україна опинилася перед необхідністю 

трансформації сучасного стану економіки - сировинного, корумпованого, олігархізованного - до економіки, де 

панує конкуренція, де інтелект створює нові знання і якісну кінцеву продукцію з високим вмістом доданої 

вартості. Очевидно, що причинами такої ситуації є неефективність галузевої структури національної економіки, 

слабкість і недиверсифіковані сектора промисловості та послуг. 

В даний час, коли весь розвинений світ прагне збільшити виробництво високотехнологічних товарів, 

наша держава продовжує спеціалізуватися на невигідних для неї видах діяльності, які фактично позбавлені 

потенціалу по накопиченню знань і інновацій. Статистика говорить про загасання в останні роки і без того 

слабких інноваційних процесів. 

Інноваційною діяльністю займається менше п'ятої частини промислових підприємств, а це в рази менше 

не тільки розвинених, але і багатьох країн, що розвиваються. Експорт високотехнологічної української 

продукції становить лише 6% загального експорту промислових товарів. Основна ж його частка припадає на 

сировину і продукти низького ступеня переробки. Наприклад, чорні метали в загальному обсязі експорту 

займають 21,2%, а вироби з них - лише 3,6%; зернові культури складають 15,9% загального експорту, а готові 

харчові продукти - тільки 6,5%. І це при добре розвиненому колись наукомістка виробничому секторі, який за 

роки незалежності суттєво постраждав, опинившись непривабливим і дорогим для бізнесу. Але це й не дивно, 

адже протягом багатьох років в Україні панувала модель господарювання, яка орієнтувала підприємства на 

отримання прибутку виключно за рахунок експорту сировини і використання дешевої робочої сили. Як 

наслідок, маємо сьогодні індиферентне ставлення власників підприємств до науки та інновацій, відсутність 

тісних зв'язків наукової сфери з промисловістю, переважання застарілих ресурсо- та енергоємних технологій 

виробництва. 

Разом з тим світовий досвід підтверджує, що інновації є найбільш ефективним каталізатором 

пожвавлення економіки, вони всебічно сприяють економічній реструктуризації і зростання продуктивності, а 

значить є одним з головних джерел економічного розвитку. Тому, замість того, щоб продовжувати вивозити з 

країни сировину і технологічно необроблені продукти, Україні необхідно зробити якісний технологічний ривок 

- спочатку шляхом залучення та освоєння зарубіжних технологій, а потім - завдяки розвиненому потенціалу 

освоєння - генерації і поширення власних проривних інновацій. Для цього необхідно розвивати власний 

потужний сектор переробної промисловості та впроваджувати проактивну промислову політику, тісно 

інтегровану з інноваційної, науково-технічної та освітньої політикою. 

Інноваційно-технологічна прірва, в якій опинилася Україна, найбільш критично проявляється в 

промислових регіонах. Створення та освоєння інновацій в таких регіонах обмежені слабким попитом з боку 

промислових підприємств - їх потенційних споживачів в реальному секторі економіки. А розширення 

асортименту продукції, що випускається виробничої структури стримується невизначеністю майбутніх вигод 

для бізнесу від вкладення коштів в нові види діяльності, неготовністю держави розподіляти такі ризики з 

бізнесом. 

Технологічна зношеність економіки і структурна розбалансованість виробничих комплексів 

індустріальних областей залишалися їхніми нагальними проблемами протягом багатьох років. Економічна 

криза, військовий дії на Донбасі лише посилили увагу до вже давно назрілих проблем, змусили визнати, що 

інноваційна діяльність є ключовим фактором відродження промислового потенціалу областей, забезпечення 

економічного зростання і послідовного підвищення рівня і якості життя всіх категорій населення. 

Так, в Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях протягом останніх п'яти років інноваційна 

активність підприємств жодного разу не перевищувала середній показник по країні. Причини цього частково 

кореняться в тому факті, що підприємства гірничодобувної і металургійної галузей, що займають провідне 

місце в структурі виробничого комплексу регіонів, мають низьку наукоємність. Їх технології є відносно 

стабільними, а продукція - однотипна. Тоді як, наприклад, Запорізька область спеціалізуються переважно на 

наукомістких галузях машинобудування - приладобудуванні, електротехнічної, авіаційної промисловості, які є 

більш сприйнятливими до інновацій і в більшій мірі потребують освоєння інноваційно-ринкових механізмів 

господарювання для виходу на конкурентоспроможні позиції на внутрішньому і світовому ринках. Разом з тим, 
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як показує аналіз, результати інноваційної діяльності не завжди є найкращими в тих регіонах, де 

сконцентровані інноваційно-активні підприємства. Це безпосередньо стосується підприємств Запорізької 

області, якими в 2014 році було реалізовано лише 1530,0 млн. грн. інноваційної продукції або 1,7% загального 

обсягу промислової продукції. В абсолютному значенні це не найкращий показник серед інших регіонів (6 

місце). Наприклад, підприємствами Полтавської області реалізовано в 4,3 рази більше інноваційної продукції - 

6519,5 млн. грн. (1 місце), хоча по рейтингу кількості інноваційно активних підприємств область можна 

віднести до групи регіонів-аутсайдерів. 

Нові напрямки діяльності повинні охоплювати відразу декілька секторів економіки і таким чином 

сприяти залученню інвестицій в суміжні сфери діяльності, компенсуючи локальні проблеми і позитивно 

впливаючи на регіональну економіку в цілому. Такими напрямками можуть виступати: освоєння і адаптація 

сучасних технологій до місцевих умов; ініціалізація навчальних програм професійної підготовки та 

перепідготовки висококваліфікованих робітничих кадрів і мовних навчальних курсів; інвестиції у відновлення і 

розвиток інфраструктури та ін. 

Для визначення нових видів діяльності, необхідно, в першу чергу, виділити потенційні конкурентні 

переваги областей на внутрішньому, європейському і світовому ринках. Визначити ніші, де вони можуть 

розраховувати на посилення своїх позицій, але не в ролі сировинних придатків, а в якості повноцінних 

учасників, здатних експортувати конкурентоспроможну продукцію з високою доданою вартістю. Одночасно з 

виділенням пріоритетних сфер регіону потрібно виявити, якими ресурсами (людськими, фінансовими, 

матеріально-технічними, організаційними, інформаційними) вони можуть бути забезпечені, встановити 

джерела їх походження та механізми залучення. 

Незамінним в плані розвитку нетрадиційних видів діяльності є механізм стратегічного співробітництва 

між державним і приватним секторами, активне впровадження якого дозволить отримувати інформацію про 

цілі діяльності сторін, перепони їх здійсненню, розподіляти відповідальність за рішення проблем і оцінювати 

результати. 

Так, якщо подивитися на історію розвитку нетрадиційних галузей і виробництв в світі, можна побачити, 

що майже ніколи такий розвиток не обходилося без державного фінансування науки, системи економічного 

стимулювання підприємств до впровадження розробок, підтримки підприємницької діяльності, заохочення 

іноземних інвестицій. Зокрема, в таких країнах, як Індія, Південна Корея, Тайвань, Бангладеш, Пакистан, 

Колумбія, Чилі найбільш значимі зрушення в диверсифікації виробництв відбулися завдяки цілеспрямованій 

державній підтримці, в кожній з яких поштовхом до розвитку нової галузі ставала ініціатива підприємця, яка 

була підтримана державою. Таким шляхом розвивалася сфера інформаційних технологій в Індії, лососеві 

господарства в Чилі, швейна промисловість в Бангладеш, виробництво футбольних м'ячів в Пакистані, 

мікрохвильових печей в Кореї, вирощування квітів на продаж в Колумбії. 

Налагодження і підтримка відносин з іноземними інвесторами та міжнародними організаціями для 

залучення інвестицій, отримання пільгових кредитів на відновлення зруйнованого житла, комунікацій і 

промисловості має стати поштовхом до масштабної диверсифікації економіки регіону. Але важливо розуміти, 

що західні інвестори і кредитори не будуть вкладати кошти в неконкурентоспроможні технології і 

відновлювати вугільні шахти і металургійні заводи на застарілій техніко-технологічній базі. Відродження 

економіки Донбасу необхідно здійснювати шляхом модернізації уцілілих рентабельних виробництв 

(нерентабельні необхідно закривати) і будівництва нових підприємств з застосуванням переважно інноваційних 

техніки і технологій. 

Державна підтримка експорту може здійснюватися за активної участі обласних державних адміністрацій 

шляхом організації навчальних заходів (семінарів, тренінгів) для підприємств, перш за все, металургійного 

комплексу, хімічної промисловості, машинобудування по диверсифікації їх експортної діяльності, а також 

надання інформаційно-консультативної підтримки. 

 

Література: 

1. Державна служба статистики України - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Тодосійчук А. В. Про бюджетне фінансування програм інноваційного розвитку економіки / А. В. 

Тодосійчук // Біржа інтелектуальної власності. - 2017. - № 1. - С. 13-23. - (Інноваційний менеджмент). - 

Бібліографія: 5 назв. 

3. Якобсон, А.Я. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / А.Я. Якобсон. - М .: Омега-Л, 2014. - 176 c. 

4. Інноваційна стратегія українських реформ/ Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко 

В.П. – К.: Знання України, 2002. – 356 с. 

5. Гальчинський А. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України / Гальчинський 

А., Льовочкін С. // Економіка України. – 2009. – № 6. – С. 4–11. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/


152 

ЗАЄЦЬ А.Р., 

студентка 4 курсу 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

 

ІННОВАЦІЇ У ТУРИЗМІ 

 

Термін "інновація" характеризує якісні зрушення в процесі виробництва. 

Сфера інновацій всеосяжна, вона не тільки охоплює практичне використання науково-технічних 

розробок і винаходів, але й включає зміни в продукті, процесах, маркетингу, організації. Інновація виступає як 

явний фактор зміни, як результат діяльності, втілений у новий або вдосконалений продукт, технологічні 

процеси, нові послуги й нові підходи до задоволення соціальних потреб . 

Туризм постійно розвивається, незважаючи на різні перешкоди політичного, економічного й соціального 

характеру. Туристський бізнес у багатьох випадках є ініціатором і експериментатором в освоєнні й 

впровадженні сучасних передових технологій, безупинно змінює форми й способи пропозиції й надання 

послуг, відкриває й освоює нові можливості. 

Вивчення тенденцій і закономірностей комплексного освоєння інновацій, планування позитивних 

результатів і керування ними - складна методологічна проблема в сфері туризму, зв'язана насамперед із 

класифікацією нововведень. У якості значимих для визначення суті інновацій у туризмі виділяють наступні 

класифікаційні ознаки: 

 джерело ідеї (потреби туристів, відкриття, винаходу); 

 вид інновації ( інфраструктура туризму, турпродукт, способи й засобу розподілу турпродукта/послуги, 

керування, фактори виробництва); 

 ступінь новизни; 

 широта впливу, масштабність, связность (локальні, глобальні, системні); 

 інвестиційне наповнення (некапіталомісткі, капіталомісткі) [3, стор. 121]. 

Інновації в туризмі слід розглядати як системні заходи, що мають якісну новизну, що й приводять до 

позитивних зрушень, що забезпечують стійке функціонування й розвиток галузі в регіоні. Так, ідея створення й 

реалізація туристських проектів, що навіть не приносять спочатку істотному прибутку, може дати поштовх 

розвитку туризму й тим самим активно сприяти створенню додаткових робочих місць і зростання доходів 

населення. 

Інноваційний процес у туризмі досить специфічний. Він одержує, як правило, своє визнання, з одного 

боку, через туристський ринок і ступінь задоволеності клієнта, а з іншої сторони, в основному завдяки 

прийняттю спільних розв'язків туристськими організаціями, органами керування галуззю в регіоні, органами 

місцевого самоврядування й громадськими організаціями, діяльність яких пов'язана з туризмом, а також 

завдяки оцінці галузі місцевим населенням. Тільки така взаємодія всіх елементів (суб'єктів і об'єктів) 

інноваційного процесу може привести до появи істотного синергетичного ефекту, вираженого в якості росту 

(розвитку) сфери туризму. Комплексність і трансформованість відкриттів, коли впровадження нового в одній 

області дає ефект (і можливо, більш сильний) в іншій, становить їхню сутність у галузі, тому потребують 

науково обґрунтованої організації й керуванні[3, стор. 122]. 

До основних принципам інновацій у туризмі відносять: 

1. Принцип науковості, що полягає у використанні наукових знань і методів для реалізації інновацій, 

відповідних до потреб туристів. 

2. Принцип системності. Розроблювальна стратегія інноваційного розвитку сфери туризму в регіоні 

повинна враховувати фактори й умови, необхідні для задоволення потреб людей у відпочинку; ресурсні 

можливості регіону (економічні, фінансові, кадрові й інші); соціальний вплив на суспільство; фактори 

зовнішнього середовища. 

3. Принцип відповідності інновації потребам туристів. Пропонуються тільки ті нововведення, які дійсно 

потрібні клієнтові, а не ті, які може зробити й впровадити туристська організація. 

4. Принцип позитивності результатів, що полягає в попередженні нерозумного, не продуманого 

створення й впровадження нововведення, яке може бути небезпечно, по-перше, для туриста; по-друге, для 

конкретного підприємства; по-третє, для біосфери й суспільства в цілому. 

5. Принцип іманентності інвестиційним процесам. Для проведення необхідних досліджень, розробки й 

матеріалізації інновацій використовуються інвестиційні ресурси, ефективність яких визначається ступенем 

значимості й масштабністю нововведень. 

6. Відповідність інноваційної діяльності і її результатів (нововведень) рівню розвитку суспільства. 

7. Принцип зв’язности. Процес нововведення закінчується появою на ринку продукту, який повинен на 

певному етапі свого життєвого циклу викликати потреби (стимулювати ідею) створення наступного 

нововведення й забезпечувати фінансову підтримку цього процесу. 

8. Принцип безпеки. Будь-яке нововведення повинне гарантувати відсутність шкоди для людини й 

навколишнього його середовища. 

Інновації мають великий вплив на туризм. По – перше нові туринські продукти, наприклад космічний 

туризм, який почав розвивається у Америці. По - друге, у туристському бізнесі активно використовуються 
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можливості Інтернету, розвивається торгівля послугами в онлайновом режимі. Інтернет дозволяє туристським 

організаціям, без більших витрат одержати доступ до більших груп споживачів з метою передачі конкретної 

інформації про пропоновані продукти й про організацію їх продажів; надійно поширювати повну й докладну 

інформацію про свою діяльність; швидко й ефективно ухвалювати заявки клієнтів і робити бронювання 

необхідних послуг; скоротити витрати на виробництво й поширення друкованої продукції; прискорити й 

спростити взаємодія з партнерами на ринку. 

Отже, туризм є одній з ведучих і найбільш динамічних галузей економіки і за швидкі темпи він визнаний 

економічним феноменом сторіччя. Для 38% держав туризм – головне джерело доходу, а для 83% країн туризм є 

одним з п'яти основних джерел доходу. 

Туризм, будучи в даний час глобальним соціально-економічним явищем, що функціонує в умовах деколи 

вельми жорсткій конкуренції, характеризується великим ступенем схильності інноваційним процесам, 

проходження яким часто є такою, що основним детермінує конкурентоспроможність туристських організацій 

чинником. 

Держава повинна зосередити свої зусилля і наявні вільні ресурси на розвитку перспективних для всієї 

національної економіки наукоємких галузей, тобто таких галузей, які активно впливають і сприяють розвитку 

інших секторів економіки. І такою галуззю є туризм. 
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 ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Тема роботи є вкрай актуальною для дослідження. В даний час інформаційна індустрія стала новою 

галуззю технологій, що приносить користувачам велику вигоду. Тому у сучасних умовах керівник організації 

повинен володіти знаннями методичних основ створення ІС. Знання методичних основ створення і 

використання ІC тісно пов'язано з розвитком і вдосконаленням управлінських процесів. 

Предметом дослідження є проектування інформаційних систем в цілому. 

Об’єкт дослідження — кожний принцип єдиних методичних підходів окремо. 

Метою дослідження є вивчення основних принципів єдиних методичних підходів. 

На сучасному етапі особлива увага приділяється використанню принципів проектування інформаційних 

систем. Основоположником єдиних методичних підходів в проектуванні ІС був академік В.М. Глушков, який 

сформулював науково-методичні положення і практичні рекомендації по створенню автоматизованої 

інформаційної системи. Основними принципами єдиних методичних підходів є: 

1. Принцип системності, який є найважливішим при створенні, функціонуванні і розвитку ІС. Він 

розглядає досліджуваний економічний об'єкт, як єдине ціле. При цьому, встановлює напрями виробничо-

господарської діяльності організації і конкретні функції, що реалізуються нею; виявляє різноманітні типи 

зв'язків між його структурними елементами забезпечуючи цілісність системи. Принцип системності припускає 

проведення в організації двох аспектного аналізу, а саме макро- і мікроаналізу. При макроаналізі система і (або) 

її' елементи розглядаються як частина системи вищого порядку. Особлива увага приділяється інформаційним 

зв'язкам: встановлюються їх напрями руху, виділяються і аналізуються ті зв'язки, які обумовлені метою 

функціонування і дослідження об'єкту, а потім вибираються найбільш переважні, що враховуються в процесі 

проектування ІС. При мікроаналізі вивчаються всі аспекти діяльності організації, аналізуються її структурні 

складові (включаючи діяльність на кожному робочому місці) з метою їх функціональних характеристик, що 

виявляються через зв'язки з іншими елементами і зовнішнім середовищем. 

При проектуванні ІС для організаційної структури управління економічним об'єктом найбільш 

характерна багаторівнева, ієрархічна структура. Ієрархічна структура для кожного рівня системи дає 

можливість різних поєднань локальних критеріїв оптимальності з глобальним критерієм оптимальності 

функціонування системи в цілому; забезпечує відносну гнучкість системи управління і можливість 

пристосовуватися до умов, що змінюються; підвищує надійність за рахунок можливості введення елементної 

надмірності, впорядкування напрямів потоків інформації. Переваги ієрархічних структур сприяли їх широкому 

розповсюдженню в системах управління і визначали організаційно – функціональний підхід до створення ІС. 

Накопичений при цьому досвід зробив вплив на сучасний процесний підхід при проектування ІС. 
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Практичне значення застосування системного принципу полягає в тому, що він дозволяє в доступній для 

аналізу формі не тільки виявити що цікавить творців системи, але і використовувати комп'ютерне моделювання 

для дослідження поведінки проектованої системи в конкретних, заданих експериментатором умовах. Тому в 

основі створення ІС лежить метод моделювання, що дозволяє знаходити найбільш прийнятні і обгрунтовані 

проектні рішення, варіанти побудови системи і тим самим забезпечувати найбільшу ефективність 

функціонування економічного об'єкту. 

2. Принцип розвитку, який полягає в тому, що ІС створюється з урахуванням можливості постійного 

поповнення і оновлення функцій системи і видів її забезпечення. Його суть в тому, що розвиваються виробничі 

і управлінські процеси, ускладнюються і перебудовуються організаційні структури економічних об'єктів – це 

викликає необхідність нарощування обчислювальних потужностей ІС, оснащення їх новими технічними і 

програмними засобами для постійного поповнення і оновлення вирішуваних завдань, розширення 

інформаційного фонду, що створюється у вигляді баз і сховищ даних, баз знань. 

3. Принцип інформаційний, який направлений на детальне і всебічне вивчення інформації і 

інформаційних процесів, що супроводжують процеси управління в економічному об'єкті. Інформація 

вивчається в семантичному (змістовному), синтаксичному (знаковому) і прагматичному (корисному) аспектах. 

Крім цього, вивчення інформації необхідне для проектування автоматизованих робочих місць, систем передачі, 

зберігання і обробки даних, захисту інформації, де основними є знання об'ємів, змісту, і корисності відомостей. 

В теперішній час на інформаційному підході грунтується об'єктно- орієнтований метод моделювання 

інформаційних процесів і автоматизації проектувальних робіт для аналізу управлінських процесів і 

проектування інформаційних електронних потоків. 

4. Принцип сумісності, який полягає в забезпеченні взаємодії ІС різних видів, призначень, рівнів в 

процесі функціонування економічного об'єкту. Тому в процесі проектування повинна бути забезпечена 

системна єдність методичних підходів у вирішенні проблем інформаційної, технічної, програмної сумісності 

всіх ІС, що використовуються. Єдність методичних підходів відбивається в нормативно-правових документах, 

що регламентують процес розробки, документування, приймання і експлуатації ІС. Це міжнародні і вітчизняні 

стандарти (ДСТУ), галузеві і відомчі нормативні матеріали, регламенти, протоколи, стандарти організацій. 

Широко використовуються стандарти, що регламентують мовні засоби інформаційної обробки, 

комунікаційні технології і організацію обчислень, між об'єктна взаємодія і тому подібне. 

5. Принцип стандартизації і уніфікації, якийполягає в необхідності застосування типових, уніфікованих і 

стандартизованих елементів функціонування ІС. Це перш за все відноситься до складових інформаційного, 

технічного, програмного і інших забезпечувальних підсистем IT. Цей принцип дозволяє скоротити тимчасові, 

трудові і вартісні витрати на створення ІС при максимально можливому використанні накопиченого досвіду у 

формуванні проектних рішень і впровадженні автоматизації проектувальних робіт, забезпечує багатоаспектну 

взаємодію ІС. 

6. Принцип декомпозиції, який заснований на розділенні системи на частини і виділенні окремих 

комплексів робіт, що створює умови для ефективнішого аналізу існуючого стану управлінської діяльності, 

вивчення особливостей вирішення функціональних завдань для подальшого моделювання конкретних аспектів 

управлінської діяльності і перекладу їх на автоматизовану технологію. Принцип використовується як при 

вивченні особливостей властивостей елементів і системи в цілому, так і при створенні ІС на новій 

інформаційно-технологічній базі. 

7. Принцип ефективності, який полягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на 

створення ІС і цільовим ефектом, що отримується при її функціонуванні. 

Отже,  основоположником кібернетики (науки про системи і методи управління) є Норберт Вінер 

(США). Праці його послідовників стали фундаментом теорії автоматичного управління. Це наука про загальні 

закони отримання, зберігання, передачі і перетворення інформації в складних системах управління. 

Застосування комп'ютерної техніки для вирішення задач управління привело до розвитку теорії інформації, 

теорії кодування, сформувався самостійний науковий напрям інформатика. Результати цих наукових 

досліджень полягли в основу розробки методології застосування технічних і програмних засобів для вирішення 

задач різної практичної спрямованості. 

 

ЗІМІНА Ю.В., 

студентка ОС «Магістр» 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

 
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Актуальність теми.  Автоматичні ІС виконують всі операції по переробці інформації без участі людини. 

Автоматизовані ІС припускають участь в процесі обробки інформації і людини, і технічних засобів, причому 

головна роль відводиться комп'ютеру. У сучасному терміну "інформаційна система" вкладається обов'язково 

автоматизація системи. Автоматизовані ІС, враховуючи їх широке використання в організації процесів 

управління, мають різні модифікації і можуть бути класифіковані, наприклад, за характером використання 

інформації та по сфері застосування. 
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На сучасному етапі зростання обсягів інформації в інформаційній системі організацій, потреба в 

прискоренні і більш складних способах її переробки викликають необхідність автоматизації роботи 

інформаційної системи, тобто автоматизації обробки інформації. 

Предметом дослідження є розвиток автоматизованих систем управління. 

Об’єкт дослідження — взаємодія структурних елементів автоматизованої  інформаційної системи. 

Метою  є вивчення особливостей взаємодії складових автоматизованої ІС та категорій IC. 

Автоматизована інформаційна система управління організацією – взаємопов'язана сукупність даних, 

обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартів процедур, призначених для збору, обробки, розподілу, 

зберігання, видачі (надання) інформації відповідно до вимог, що випливають з цілей організації. Як правило, це 

система для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційних продуктів, що використовує 

комп'ютерну інформаційну технологію, а також персонал, який взаємодіє з комп'ютерами та 

телекомунікаціями. Технологія роботи в комп'ютеризованій інформаційній системі повинна бути доступна для 

розуміння фахівцям. Система забезпечує підтримку динамічної інформаційної моделі економічного об'єкту для 

задоволення інформаційних потреб користувачів і для прийняття управлінських рішень. 

Зазвичай, автоматизовані ІС включають автоматизовані робочі місця (АРМ) фахівців, засоби комунікації 

і обміну інформацією. Все це дозволяє ефективно автоматизувати роботу персоналу. Ефективність 

застосування ІС для управління економічними об'єктами (підприємствами, банками, торговими організаціями, 

державними установами і т.д.) залежить від здатності оперативно готувати управлінські рішення, адаптуватися 

до змін зовнішнього середовища та інформаційних потреб користувачів. 

Характеристика структурних елементів ІС: 

Інформаційна технологія – це інфраструктура, що забезпечує реалізацію інформаційних процесів 

(збирання, обробки, накопичення, зберігання, пошуку і розповсюдження інформації). IT призначені для 

зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, підвищення їх надійності і 

оперативності. В склад IT входять апаратні та програмні засоби, дані, телекомунікації. 

Функціональні підсистеми – це спеціалізовані програми, що призначені забезпечити обробку і аналіз 

інформації для підготовки даних та прийняття рішень в конкретній функціональній області на базі IT. В склад 

функціональних підсистем і додатків входять – виробництво, бухгалтерія, фінанси, кадри, маркетинг, збут. 

Управління ІС – це компонент, який забезпечує оптимальну взаємодію IT, функціональних підсистем і 

пов'язаних з ними фахівців, розвиток ІС протягом всього життєвого циклу. ІС здійснює управління персоналом, 

користувачами, оперативне, фінансове, безпекою, якістю, розвитком ІС. 

Кожна автоматизована ІС орієнтована на виконаній певних функцій у відповідній області застосування. 

ІС умовно розділяються на наступні основні категорії: 

Економічні інформаційні системи (ЕІС), пов'язані з наданням і обробкою інформації для різних рівнів 

управління економічними об'єктами. Ця інформація дозволяє здійснювати функції обліку, контролю, аналізу, 

планування і регулювання, з метою прийняття ефективних управлінських рішень. За рівнями управління ЕІС 

поділяються на державні, регіональні та муніципальні. За об'єктами управління ЕІС поділяють на промислові та 

непромислові. 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) – це аналітичні ІС, що забезпечують можливості вивчення 

стану, прогнозування, розвитку і оцінки можливих варіантів поведінки на основі аналізу даних, що 

відображають результати діяльності об'єкту на протязі певного часу. СППР виробляють інформацію, яка 

приймається людиною до відома та на підставі якої приймається рішення. 

СППР являють собою системи, розроблені для підтримки процесів прийняти рішень менеджерами у 

складних слабоструктурованих ситуаціях, пов'язаних із розробленням та прийняттям рішень. На розвиток 

СППР істотний вплив справили вражаючі досягнення в галузі інформаційних технологій, зокрема 

телекомунікаційні мережі, персональні комп'ютери, динамічні електронні таблиці, експертні системи. 

На рівні стратегічного управління використовується ряд СППР, зокрема для довго-, середньо- і 

короткострокового, а також для фінансового планування, включаючи систему для розподілу капіталовкладень. 

Орієнтовані на операційне управління СППР застосовуються в галузях маркетингу (прогнозування та аналіз 

збуту, дослідження ринку і цін), науково-дослідних та конструкторських роботах, в управлінні кадрами. 

Операційно-інформаційні застосування пов'язані з виробництвом, придбанням та обліком товарно-матеріальних 

запасів, їх фізичним розподілом та бухгалтерським обліком. 

Виконавчі інформаційні системи (BIС) – це комп'ютеризовані системи, які призначені для забезпечення 

поточною і відповідною інформацією топ- менеджерів для підтримки виконавчих рішень на базі використання 

мережних робочих станцій. ВІС є інструментальними засобами забезпечення підготовлених на носіях звітів у 

сталому форматі або інструкцій для виконавчих керівників вищого рівня. Вони пропонують якісну підготовку 

звіту і можливості для навчання. ВІС відносять до класу спеціалізованих СППР, що допомагають виконавцям 

аналізувати важливу інформацію і використовувати відповідні інструментальні засоби, щоб направляти її для 

створення стратегічних рішень в організації. Так, ВІС допомагають виконавцям розробляти більш точне і 

актуальне цілісне зображення операцій організації, а також і конкурентів, постачальників та споживачів 

(замовників). 

Спеціалізація ВІС – моніторинг подій і трендів як внутрішніх, так і зовнішніх. Володіючи своєчасною і 

більш широкою інформацією та відповідними інструментальними засобами, менеджери вищого рівня краще 

готуються до прийняття стратегічних змін для використання можливостей організації і усунення проблем. ВІС 
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можуть бути конкурентною зброєю і інструментальним засобом стратегічного планування; покращувати якість 

рішень, що створюються на вищому рівні; зменшувати обсяг часу на виявлення проблем і можливостей; 

поліпшувати якість планування на верхніх рівнях управління організацією; забезпечувати механізм для 

поліпшення контролю в організації та швидший і кращий доступ до даних і моделей. 

Оскільки ВІС призначені для верхнього управління і для розгляду стратегічних альтернатив, система 

повинна бути більш адаптованою до процесу управління, ніж загальні СППР. Окрім того, розробники мають 

використати творчий підхід у розвитку ініціатив для заохочення використання системи вищим керівництвом. 

Проектування ВІС має керуватися більш ретельно, ніж інші розроблення СППР, враховуючи тип рішень і тип 

користувача. 

У сучасних умовах всі інформаційно-пошукові системи роблять введення, систематизацію, зберігання, 

видачу інформації за запитом користувача без складних перетворень даних. 

Інформаційно-обчислювальні системи здійснюють всі операції переробки інформації за певним 

алгоритмом. Серед них можна провести класифікацію за ступенем впливу виробленої результатної інформації 

на процес прийняття рішень і виділити два класи: керуючі та ті що радять. 

Керуючі ІС виробляють інформацію, на підставі якої людина приймає рішення. Для цих систем 

характерні тип завдань розрахункового характеру і обробка великих обсягів даних. 

Отже, ІС що радять виробляють інформацію, яка приймається людиною до відома і не перетворюється 

негайно в серію конкретних дій. Для них характерна обробка знань, а не даних. Для цих систем характерні тип 

завдань розрахункового характеру і обробка великих обсягів даних. Крім всіх перерахованих категорій ІС ще є 

інтегровані інформаційні системи, які призначені для автоматизації всіх функцій управління, щодо 

функціонування економічного об'єкту (від виконання наукових досліджень, проектування, виготовлення, 

випуску і збуту до аналізу експлуатації системи). 

  

ЗУЄВА В.С., 

студентка 4 курсу 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

 

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО ІННОВАЦІЙ 

 

Творчій діяльності новаторів властива специфічна складна система мотивації, адже така категорія людей 

має потребу у самореалізації за допомогою високоінтелектуальної діяльності. 

Для належної мотивації працівників до інновацій необхідно, щоби діяльність інженерно-технічних 

працівників, спеціалістів та висококваліфікованих робітників була цілісною, тобто мала початок, продовження і 

досягнення визначеного результату. Важливо, щоб систематично здійснювалося оцінювання менеджером або 

керівником, підкреслювалося значення дорученої та виконаної справи. 

Мотивує до ініціативи такий стиль керівника, при якому забезпечується зворотний зв'язок із 

працівником, триває відкритий діалог. Важливість зворотного зв'язку очевидна. Люди повинні знати, наскільки 

добре вони виконують свою роботу. Менеджер є важливим джерелом схожого зворотного зв'язку. Однак 

найкраще, коли працівники самі контролюють якість власної роботи (особистий зворотний зв'язок). 

Для активізації інтелектуальної діяльності велике значення мас різноманітність умінь і навичок. 

Причому рівень різноманітності є індивідуальним для кожного працівника. Якщо робота одноманітна і 

рутинна, працівник страждає, нерв ж або навпаки замикається і впадає у депресію. На відміну від цього, коли 

робота вимагає різноманітних дій, передбачає використання різних навичок і талантів, виникає відчуття 

"наповненості" життя, з'являються бажання щось покращувати і проявити творчі здібності у трудовій 

діяльності. Працівник пишатиметься, що виконав завдання так, як ніхто інший. Там, де не використовують 

цінних павичок працівника, не виникає потреби у подальшому навчанні, самовдосконаленні. [2, c.16]. 

Мотивація діяльності персоналу є однією з найважливіших функцій менеджменту. Ефективність 

управлінських рішень зумовлюється тим, наскільки в них враховані спонукальні сили до того чи іншого виду 

діяльності, де інноваційна діяльність підприємств не є винятком. Ефективний менеджмент в інноваційній сфері 

також неможливий без знання, розуміння і використання мотивів (спонукальних сил), що підштовхують як 

окремих працівників, так і трудові колективи до підвищення інноваційної активності та інтенсивності 

інноваційних перетворень. 

Все це говорить про необхідність дослідження мотивації інноваційної діяльності персоналу, тим більше, 

що вихід вітчизняної економіки із затяжної кризи неможливий без інтенсифікації інноваційної активності 

підприємств. У цьому зв'язку далеко невипадково підвищення інтересу дослідників до проблем управління 

інноваційною діяльністю, що знаходить своє відображення в збільшуваному потоці публікацій, присвячених 

проблемам інноватики. 

Виділення інноваційної діяльності, як особливого роду свідомої цілеспрямованої праці людей по 

створенню нововведень і поширенню їх у господарській системі, призвело до появи інтересу до діяльності 

інноваторів, їх мотиваційної сфери. В тій чи іншій мірі проблем мотивації в інноваційній діяльності торкалися у 

своїх роботах такі зарубіжні фахівці як П. Абардійн, Дж. Дамблотон, П. Друкер, Д. Канеман, Дж. Нейсбіт,          

Т. Пітер, Дж. Ронен, А. Тверски, Р. Уотермен, К. де Фриз та інші. [5,c.20]. 
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Інноваційна діяльність залежить від власної ініціативи та зацікавленості персоналу в результатах. 

Важливим питанням при цьому є створення такого режиму праці на підприємстві, який був би максимально 

наближеним до творчого режиму і сприяв би виникненню інноваційних рішень. Мотивація інноваційної 

діяльності є бажаною функцією підприємства. До інновацій не прагне той керівник, який постійно критикує 

підлеглих, вбиває їхню ініціативу, так як ініціативність працівників – одна з головних переваг, яка дозволяє 

підприємству зростати і розвиватися [4]. 

Визначення частки зусиль мотивації інноваційної діяльності у виконанні місії організації вимірюється у 

фінансовому еквіваленті і на практиці виражається у витратах на проведення науково-дослідних робіт, 

підвищення кваліфікації персоналу та оплату праці відповідних кадрів. Матеріальне стимулювання має 

формувати матеріальну базу досліджень, дозволяючи більше часу присвячувати розробкам та експериментам. 

Головною умовою є бажання до творчості самих працівників, яке можна стимулювати за допомогою соціально-

психологічних способів впливу, стосунків найманих працівників та власників, рівня ентузіазму. 

Винагорода за інноваційні розробки на підприємстві має формуватися незалежно від того, чи реалізує 

підприємство інноваційні рішення зовнішнім споживачам, чи використовує їх в своїй подальшій діяльності. 

Розмір премії працівників-розробників інноваційних продуктів та процесів залежить від результатів творчої 

діяльності, удосконалень, розробок та досягнень. Однак, точно спрогнозувати якість і кількість наукових 

розробок досить важко. 

Наприклад, у США матеріальне заохочення праці винахідників і раціоналізаторів здійснюється через 

впровадження аналітичних систем, особливістю яких є диференційоване оцінювання складності виконаної 

роботи з врахуванням умов праці та кваліфікації виконавця тощо. Різниця оплати порівняно з працівниками 

середньої складності звичайних робітників істотна. У Німеччині, Франції, Англії та інших європейських 

країнах створюють спеціальні фонди для преміювання за розроблення, освоєння і випуск нової продукції. 

Розмір премій залежить від приросту обсягу продажу такої продукції, її частки в загальному обсязі виробництва 

[1]. 

Для збільшення інноваційних ідей на українських підприємствах потрібно запровадити дозвіл витрачати 

певний відсоток свого робочого часу на пошук та розробку своїх особистих нововведень. У деяких випадках 

виділяти додаткові кошти на проведення цих досліджень. Тобто, принцип управління, який має діяти у багатьох 

фірмах: «Чим більше свободи, тим більше простору для творчості», але важливо, щоб творчість не 

перетворювалася на самоціль, без врахування фінансових витрат і результатів. 

Досвід провідних інноваційних компаній світу свідчить про правомірність цих міркувань. Найбільш 

вражаючим прикладом може слугувати діяльність компанії IBM: світовий лідер за кількістю інновацій патентує 

більше шести розробок щоденно. 

Проте, якщо проаналізувати мотиви інноваційної діяльності на підприємстві з різних точок зору її 

учасників, то не можна прагнення до здобуття максимального економічного ефекту зводити в ранг провідного 

мотиву в ієрархічній системі мотивів суб’єктів-учасників інноваційної діяльності на кожному конкретному 

етапі. Кожна стадія інноваційного процесу характеризується своєю структурою мотивів, що знаходиться під 

впливом численних чинників, які сприяють створенню сприятливих умов для творчої діяльності або ж що 

перешкоджають її реалізації. У результаті конструктивного або деструктивного впливу цих чинників 

відбуваються зміни в сукупності мотивів, як у процесі реалізації конкретного етапу, так і при переході до 

наступної стадії інноваційного процесу. Цей перехід передбачає певні трансформації в пріоритетності мотивів, 

ліквідацію одних і виникнення інших мотивів, пов’язаних із зміною умов протікання інноваційного процесу, зі 

зміною його учасників, їхніх потреб, інтересів, цільових установок і так далі. Наприклад, на етапі зародження 

ідеї, що розглядається як етап пошуку, відкриття чогось нового, що не існує в реальності або ж зміна і 

подальше вдосконалення вже існуючих предметів, явищ, в основі творчої активності ініціаторів нових ідей, 

розробників інноваційної продукції, взагалі можуть знаходитися найрізноманітніші мотиви такі, як: прагнення 

вирішити певну проблему технічного, технологічного, організаційного характеру; пізнавальний інтерес; 

потреба самовираження, самоствердження, постійного творчого пошуку; ідентифікація з кумиром; матеріальні 

мотиви, суспільне визнання та інші. При цьому, якщо на стадії виникнення ідеї домінуючим мотивом в системі 

мотивації суб’єкта до проведення досліджень було прагнення вирішити проблему певного характеру, то на 

етапі економічного обґрунтування на перший план висувається прагнення отримати максимальний ефект від 

впровадження найбільш раціонального варіанта вирішення даної проблеми [5, с. 89]. 

Таким чином, головним мотивом інноваційної, творчої діяльності працівників є внутрішній мотив, 

незалежно від місця походження людини та місця її роботи. 

Інноваційна діяльність персоналу виступає одним з пріоритетних напрямів управління на підприємстві. 

Вона потребує врахування специфіки творчої праці. Моральне стимулювання, займаючи вагоме місце в системі 

мотивації інноваційної діяльності персоналу підприємств, повинно ефективно поєднуватися з матеріальним 

стимулюванням. Гідний розмір винагороди за інноваційну діяльність сприймається працівниками не лише як 

засіб задоволення певних матеріальних потреб, а насамперед, як рівень визнання заслуг працівника відповідно 

до ступеня впливу на кінцеві результати від впровадження інновації. [6, с 14]. 

Для успішного здійснення активної інноваційної діяльності керівництво підприємств повинно постійно 

реалізовувати цілий комплекс заходів щодо створення та підтримки у колективі атмосфери творчості, 

ініціативності та динамічності, а також усілякими методами мотивувати працівників до участі у процесі 
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втілення нововведень. Необхідно створити таку систему саморозвитку в організації, яка враховували б усі 

особливості її головного ресурсу – людського. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМ  

 

Відповідно до словника APICS, термін ERP-система використовується у двох значеннях: 1) це 

інформаційна система для ідентифікації і планування всіх ресурсів підприємства, що необхідні для здійснення 

продажу, виробництва, закупівель і обліку в процесі виконання клієнтських замовлень; 2) це методологія 

ефективного планування й управління всіма ресурсами підприємства, які необхідні для здійснення продажу, 

виробництва, закупівель і обліку при виконанні замовлень клієнтів у сферах виробництва, дистрибуції і 

надання послуг. 

Класичні системи ERP забезпечують управління задачами: 

 управління фінансами; 

 планування та управління виробництвом; 

 управління формуванням та розподілом запасів; 

 управління реалізацією та маркетингом; 

 управління постачанням; 

 управління проектами; 

 управління сервісним обслуговуванням; 

 управління процедурами забезпечення якості продукції. 

До особливостей застосування сучасних ERP-систем належать: 

 автоматизація різноманітних методів планування й управління бізнес-процесів від системи замовлень 

до масового виробництва з можливістю їх раціонального поєднання та налагодження на специфіку конкретного 

підприємства; 

 інтегроване використання підсистем обліку, аналізу і планування збуту, виробництва, постачання і 

фінансування; 

 реалізація сучасної технології бюджетування та забезпечення динамічного узгодження необхідних 

ресурсів по всьому спектру бізнес-процесів на основі управлінського обліку витрат і аналізу консолідованої 

звітності; 

 бізнес-планування та управління замовленнями й проектами з урахуванням можливих ризиків 

внаслідок непередбачених змін у зовнішньому середовищі чи у ресурсних обмеженнях підприємства. 

Традиційно ERP-системи будуються на базі трирівневої архітектури клієнт - сервер, коли між сервером 

бази даних і клієнтами знаходиться сервер застосувань, що відповідає за здійснення всієї бізнес-логіки системи. 

Процедура впровадження ERP-системи включає створення робочої групи щодо впровадження ІС, виявлення 

інформаційних потоків на підприємстві, формування нормативно-довідкової бази документів, побудову 

концептуальної, логічної і фізичної моделей діяльності підприємства, опис оптимізації бізнес-процесів 

підприємства, виконання пілотного проекту, тобто етап попереднього впровадження. 

На цій стадії повністю моделюється вся діяльність підприємства, в окремих підрозділах у систему 

вводяться фактичні дані і послідовно тестуються бізнес-функції шляхом моделювання реальних ситуацій, 

відпрацьовуються взаємні роботи підрозділів на основі тестових прикладів. Протягом адаптації системи на 

підприємстві здійснюється налагодження системи відповідно до проекту впровадження і тестування окремих 

модулів у групі впроваджень. Кінцеві користувачі при цьому навчаються працювати з настроєною системою на 

своїх робочих місцях. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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У процесі дослідної експлуатації системи перевіряють повністю функціональність усіх модулів і вводять 

систему у промислову експлуатацію. 

 Концепція ERP – створення єдиного сховища даних, що містить всю ділову інформацію, накопичену 

організацією в процесі ведення бізнесу, зокрема фінансову інформацію, дані, пов’язані з виробництвом, 

управлінням персоналом, та будь-які інші дані. ERP – технологія оптимізації виробничого процесу з точки зору 

виробничих, комерційних і фінансових цілей. Основною метою   оптимізації організації виробництва та 

управління підприємством  є максимальний рівень сервісу для споживачів, мінімальні вкладення в основні 

фонди і ефективна робота підприємства. 

Історично концепція ERP стала розвитком простих концепцій MPR (Material Requirement Planning – 

Планування матеріальних потреб) і MRP II (Manufacturing  Resource  Planning – Планування виробничих 

ресурсів ). Програмний інструментарій, який використовується  в ERP – системах дозволяє проводити 

виробниче планування, моделювати потік замовлень і оцінювати можливість їх реалізації в службах і 

підрозділах підприємства, пов’язуючи його зі збутом. 

ERP – система є своєрідним комп’ютерним представленням способів ведення бізнесу різними 

організаціями. Кожна галузь промисловості має свої особливості, тому розробники систем орієнтують їх на 

застосування в різних областях, де їх можливості будуть проявленні максимально. 

Відповідно до сучасних вимог APICS, ERP-система крім ядра, що реалізовує стандарт MRP II, має 

включати такі модулі: 

1) управління логістичними ланцюжками SCM; 

2) планування і складання виробничих графіків APS (Advanced Planning and Scheduling); 

3) управління відносинами з клієнтами CRM; 

4) електронної комерції (Electronic Commerce); 

5) управління даними про виріб - PDM (Product Data Management); 

6) платформу Business Intelligence, що включає рішення на основі технологій OLAP і DSS (Dйcision 

Support Systems); 

7) модуль, що відповідає за конфігурацію системи (Stand Alone Configuration Engine, SCE); 

8) планування ресурсів FRP (Finite Resource Planning).  

У табл. 1 наведені основні переваги та недоліки впровадження ERP-систем. 

 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки впровадження ERP-систем 

Переваги Недоліки 

Охоплення практично всіх видів діяльності, всіх 

бізнес – процесів підприємства, управління всіма 

ресурсами; 

Безліч проблем, пов’язаних з ERP, що виникають 

через недостатнє інвестування у навчання 

персоналу, недоробленість політики занесення та 

підтримки актуальності даних в ERP. 

Керівники організації та її персонал отримують 

інструмент, що дозволяє реально планувати і 

управляти виробництвом; 

Невеликі компанії не можуть дозволити собі 

інвестувати достатньо грошей в ERP і навчити всіх 

співробітників. 

Побудова від  «потреб виробництва». Тобто 

первинним для ERP – систем є оптимізація 

виробничих процесів, підвищення ефективності 

виробничої діяльності. 

 Іноді ERP складно або неможливо адаптувати під 

документообіг компанії і її специфічні бізнес-

процеси. 

ERP – системи дозволяють стикуватися з CAD/CAM 

системами, що дозволяє отримати інтегроване 

рішення, що поєднує розробки, виробництво і 

постачання; 

ERP включає в себе пакети прикладних програм для 

вирішення завдань управління, засоби 

комплексування завдань в необхідні конфігурації, 

засоби сполучення з іншими системами. 

 

В Україні підприємств, які впровадили ERP-системи, невелика кількість, що пов'язано з відсутністю 

коштів на такі дорогі проекти, неефективністю впровадження (70 % проектів впровадження ERP-систем 

завершуються невдало), певною складністю ефективної інтеграції ERP-систем з іншими застосуваннями, у тому 

числі при інтеграції із системами електронного бізнесу (В2В, В2С), обмеженими аналітичними можливостями 

ERP-систем і недостатньою підтримкою процесів прийняття рішень, прямих комунікацій між інформаційними 

системами замовника і постачальника. 

Серед найвідоміших програмних продуктів, що реалізовують концепцію ERP, слід назвати в першу чергу 

системи mySAP ERP, MySAP All-in-One і SAP BusinessOne компанії SAP AG, Oracle E-Business Suite, JD 

Edwards і PeopleSoft Enterprise компанії Oracle. На українському ринку в сегменті середнього і малого бізнесу 

(SMB) утримує лідерство компанія Microsoft з системами Microsoft Dynamics АХ (Axapta) і NAV (Navision). 
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Також упевнено вступили на український ринок такі ERP рішення як ALTUM і ALTUM XL компанії Comarch, а 

також шведська ERP та CRM система Enterprise by HansaWorld 

Таким чином, сучасні ERP – системи (Enterprise Resource Planning – Управління ресурсами 

підприємства) забезпечують виконання всіх основних функцій підприємства, незалежно від його роду 

діяльності або статуту. На сьогоднішній день ERP – системи використовуються у комерційних та 

некомерційних структурах., як в урядових, так і в неурядових організаціях. За оцінками аналітиків, 

запровадження MRP II/ERP-си-стем призводить до: скорочення складських запасів підприємства на 8-35 %, 

зростання продуктивності праці на 8-27, збільшення кількості виконаних замовлень на 7-20 %. 
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ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ  КУЛЬТУРИ В ФУНКЦІОНУВАННІ  СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Розвиток процесів розподілу праці привів до диференціації форм духовної діяльності (моральність, 

наука, мистецтво, релігія, ідеологія, політика, різні форми діяльності) і до придбання ними статусів інститутів 

культури. У цьому значенні культура корпорації – це самостійний інститут, системний по суті, пов'язаний з 

іншими формами і інститутами культури, володіючий певними властивостями і якостями. Аналіз наукової 

літератури з досліджуваної проблеми дозволив виокремити найважливіші функції корпоративної культури. 

Функція формування корпоративних цінностей. Вона спрямована на створення і піддержку у працівників 

організації почуття причетності до спільного діла, що надає сенсу їх праці в організації, а також виховує їх в 

дусі відданості організації. Ядром корпоративної культури, поза сумнівом, є цінності, на основі яких 

виробляються норми і форми поведінки в організації. Наслідком формування корпоративних цінностей є 

стабільність, стійкість організації на певний термін її функціонування. [1]. Саме цінності, що декларують 

засновники і найавторитетніші члени організації і розділяють інші її представниками, часто стають тією 

ключовою ланкою, від якої залежить згуртованість співробітників, формування єдності поглядів і дій, а, отже, 

забезпечення досягнення цілей організації. [2]. 

Формування позитивного іміджу організації, яка є однією з головних функцій корпоративної культури. 

Це знаходить прояв в тому, що організація сприймається певним чином – найчастіше позитивним — як 

зовнішнім, так і внутрішнім середовищем. Імідж корпорації — це своєрідна “медаль”, одна сторона якої є 

внутрішнім образом компанії, укоріненим в свідомості членів корпорації, а друга — її зовнішній образ, 

призначений для партнерів, конкурентів, фінансово-кредитних організацій, податкової служби і т.п. 

Громадська думка визначає організацію як престижну, ефективну, конкурентноздібну, асоціює уявлення 

щодо неї з такими позитивними якостями як добропорядність, чесність, стабільність тощо. Для того, щоб 

сформувати подібні уявлення щодо організації, використовуються наступні методи: створення і впровадження 

у масову свідомість за допомогою реклами образу організації, її символів, товарних знаків, логотипів. Останнім 

часом все це об'єднується в єдине ціле за допомогою таких суто наукових термінів як “концепція”, “філософія” 

тощо. Тобто, у зовнішньому і внутрішньому середовищі організація презентує себе за допомогою засобів, які 

зазвичай використовує наука для обґрунтування своїх положень, ідей. [3]. 

Розвиток прогресивних соціально-трудових відносин, які мають форму соціального партнерства. 

Головна ідея корпоративної культури – задіяти людський капітал так, щоб кожний – від рядового робітника до 

керівника – був зацікавлений в діяльності кампанії. Соціальне партнерство базується на ідеях співучасті 

працівників організації в управлінні, які набули широкого використання в провідних західних країнах. З одного 

боку, соціальне партнерство забезпечує так званий «виробничий мир» між власниками організації і найманим 

персоналом; з другого, – створює чіткий механізм взаємодії учасників виробництва (власників, управлінців, 

працівників) з державою, яка за допомогою законів зв'язує весь пакет соціально-трудових відносин в єдине 

ціле; з третьої, забезпечує діалогічну взаємодію всіх учасників взаємодії, обмін інформацією, виявлення 

позицій сторін, консультацій і переговорів з самих різноманітних питань – виробничих (організація і умови 

праці) і соціальних (проблеми самоуправління, навчання, охорона довкілля, охорона здоров'я). Такі соціально-

трудові відносини є надзвичайно ефективними, оскільки задіювають і розвивають потенційні здібності 

працівників організації, створюють умови для їх самореалізації,  формують позитивне ставлення до організації, 
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підвищують прагнення максимально ефективно працювати. Ця функція тісно пов'язана з  реалізацією однієї з 

базових людських потреб - потреби в аффіліації, тобто приналежності до якої-небудь групи. Вироблення у 

співробітників організації відчуття причетності до загальної справи сприяє тому, що полегшується формування 

морально-етичних цінностей і установок. [4]. 

Це, в свою чергу, підсилює реалізацію потенціалу інтелектуальної і духовної енергії співробітників 

(цінність працівника як особи, його самореалізації, цінність хорошого колективу, діяльності на користь 

суспільству); зміцнює зв'язки працівників з керівництвом організації; формує відчуття спільності (солідарності) 

всіх рівнів працівників навколо цінностей, норм, традицій; підвищує їх відповідальність за якість діяльності. 

Консолідуюча функція корпоративної культури. Ця функція орієнтована на те, щоб інтереси працівників 

організації і інтереси керівництва організації по-перше, визнавались однаково значимими, важливими, а по-

друге, до певної міри у межах трудового процесу вони співпадали, утворюючи так званий феномен «спільної 

долі». Результатом реалізації консолідуючої функції корпоративної культури стає якісне покращення діяльності 

організації за рахунок створення певної філософії організації, в якій віддзеркалюються: суспільне призначення 

організації, її роль в теперішньому і майбутньому житті населення, зв'язок з національними ідеями, стратегічна 

мета і завдання, – яку розуміють і поділяють всі її працівники. В рамках філософії «спільної долі» діяльність 

кожного працівника організації отримує певний сенс, виробляється колективна свідомість, встановлюються 

певні орієнтири взаємовідносин між працівниками як «по горизонталі», так і «по вертикалі», взірці поведінки 

по відношенню до об'єктів інтересу організації. Все це мобілізує працівників на досягнення корпоративних 

цілей завдань, оскільки їх творча діяльність в організації стає джерелом власного особистісного росту. [5].  

Згуртованості і консолідації працівників слугують історія, міфи, легенди щодо організації, її так би 

мовити “послужний список”, віддзеркалюючий внесок організації у вирішення певних проблем суспільства 

загалом або соціальної спільноти, територіальної громади тощо. Причому всі вони акцентують увагу на нормах 

і цінностях, які формувались на різних етапах функціонування організації роз'яснюють чому одні склали 

ціннісне підґрунтя організації, а інші були відкинуті. Важливий консолідуючий потенціал мають ритуали та 

традиції, які супроводжують як повсякденне життя організації, так і її різноманітні свята та знаменні дати. Всі 

вони спрямовані на залучення працівників до певного цілого, тобто організації, формування групової та 

організаційної ідентифікації, задоволення таких важливих соціальних потреб як упевненість в майбутньому, 

стабільність, повага, самоствердження тощо. 

Створення єдиного культурного простору. Корпоративна культура задає певну систему координат, яка 

пояснює, чому організація функціонує саме таким, а не іншим чином. Корпоративна культура дозволяє 

значною мірою згладити проблему узгодження індивідуальних цілей із загальною метою організації, формуючи 

загальний культурний простір, що включає цінності, норми і поведінкові моделі, що розділяються всіма 

працівниками. Саме наявність спільного культурного простору забезпечує, за відсутністю прямих вказівок, 

прямих інструкцій або певної невизначеності, виконання працівниками своїх обов'язків, визначає спосіб дії та 

взаємодії людей і в значній мірі впливає на хід виконання роботи.  

Наведене дозволяє констатувати, що корпоративна культура виконує важливі функції як на рівні 

суспільства, забезпечуючи сталий, ефективний розвиток трудових суб'єктів, так і на рівні конкретної 

організації. У широкому значенні корпоративна культура є механізмом відтворення соціального досвіду, 

допомагаючи людям жити і розвиватися у певному клімато-географічному і соціальному середовищу, 

зберігаючи єдність і цілісність свого співтовариства.  

Корпоративна культура, більш ніж що-небудь інше, стимулює самосвідомість і високу відповідальність 

працівника, що виконує поставлені перед ним задачі. Визнаючи і нагороджуючи таких людей, вона ідентифікує 

їх як ролеві моделі і конструює зразки для наслідування іншими працівниками. 
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ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ 

 

У літературі налічуються сотні визначень терміну " інновація" (у перекладі з латинського -                       

"нововведення"). Це термін увійшов до наукового обороту в XIX ст. як антонім терміну " традиція". 

Нині життєвий цикл товару або послуги швидко скорочується, підвищуються вимоги споживача, 

загострюється конкуренція.  

 Нововведення - головний чинник досягнення успіху будь-якої організації. Ефективність, а у ряді 

випадків виживаність підприємства багато в чому залежить від того, наскільки воно адаптивне до зовнішнього 

середовища, якою мірою гнучкі, рухливі його структури, яка його здатність до інновацій. Здатність проводити 

нововведення в організації виступає для керівників ознакою і критерієм їх професіоналізму. 

Інноваційний процес пов'язаний із створенням, освоєнням і поширенням інновацій. 

Опір - це перша реакція на зміни. Психологічною основою опору є звички і інерція, страх перед 

невідомим..  

Знаючи відношення персоналу організації до конкретного нововведення можна досить точно визначити 

сприятливість ситуації для впровадження.  

Опір інноваціям можна здолати, якщо передбачити відповідні заходи. 

У технології управління інноваціями треба враховувати характер взаємозв'язку усіх елементів 

організації, т. до. зміна одних елементів викликає необхідність зміни інших. 

Менеджери повинні вибрати шлях проведення інновації : революційний або еволюційний; створити 

"стартовий майданчик", при цьому важливо понизити " щільність" організації, проаналізувати реакцію 

персоналу; сформувати систему "Подвійного управління", де оперативне управління забезпечує прибуток у 

нинішній момент, а управління інновацією відповідає за економічний потенціал майбутнього. 

Важливим завданням менеджерів є розробка стратегії організації по відношенню до інновації. 

У сучасних умовах, коли динаміка змін нерідко ставить організацію в кризову ситуацію, можуть 

виявитися корисними технології виходу з кризи. Найголовнішою умовою готовності організації до кризи є 

призначення постійної особи, відповідальної за керівництво діями організації в кризових ситуаціях. 

Без сумніву, є загальні закономірності інноваційного процесу. Але в той же час не слід забувати, що 

кожна організація внаслідок організаційних, економічних, техніко-технологічних і соціокультурних 

особливостей унікальна. Тому і впровадження того або іншого нововведення повинне носити характер 

унікальності. 

У технології управління інноваціями треба враховувати характер взаємозв'язку усіх елементів 

організації, т. до. зміна одних елементів викликає необхідність зміни інших. Для менеджерів завжди актуальне 

питання про те, яким чином проводити інновації : революційним або еволюційним. 

Революційний шлях припускає швидкий демонтаж організації, але при цьому є загроза втрати 

керованості. Еволюційний шлях багатий тим, що поступові зміни швидко " приручаються" старою системою і 

не дають ефекту. Отже, системний об'єкт повинен мінятися також системно, тобто у разі корінної 

переорієнтації в нім мають бути проведені глибокі системні зміни. 

Щоб інновація " прижилася" менеджерам необхідно ще до початку її проведення підготувати "стартовий 

майданчик". Т.е. продіагностувати нововведення, визначити етапи і терміни проведення. 

До того ж ініціатори нововведення повинні вивчити щільність організації. Щільність організації - це 

рівень об'єктивування в організаційних структурах громадської праці, досвіду, культури в цілому. Вона 

показує, наскільки формалізовані стосунки між структурними елементами і наскільки гнучка система в цілому. 

Внаслідок цього будь-яке нововведення здійснюється ефективніше в тих організаціях, щільність яких відносно 

низька. 

Далі слід проаналізувати реакцію персоналу. Необхідно ясно уявити, які потоки інформації потрібні між 

людьми і в чому конкретно повинна полягати істота вироблюваних змін. Необхідно також виявити групи 

підтримки і опору. Визначити, яка частина співробітників в організації виявиться вирішальній для забезпечення 

реалізації зміни, виробити план завоювання прибічників - вирішальній частині співробітників, створити 

систему для відстежування за змінами, що відбуваються в зовнішній сфері, щоб вчасно вносити в них 

коригування. 

Після створення "стартового майданчика" слід сформувати систему "Подвійного управління", де 

оперативне управління забезпечує прибуток у нинішній момент, а управління інновацією відповідає за 

економічний потенціал майбутнього. Інноваційне управління припускає створення нових посад з чітким 

розмежуванням повноважень і відповідальності. 

У подвійній системі управління мети, об'єкти і стратегії використовуються для створення двох планів дій 

і двох бюджетів. Цілі, пов'язані з отриманням прибутку у нинішній момент, реалізуються в поточних планах, а 

пов'язані з майбутнім економічним потенціалом - в планах розвитку. Плани інновацій характеризуються 

тимчасовим інтервалом, орієнтацією на рішення завдань, а не на роботу підрозділів, а також тим, що вони 
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розробляються в міру необхідності. 

Важливим завданням менеджерів є розробка стратегії організації по відношенню до інновації. 

Дослідники виділяють три основні стратегії: 

1. Оборонна - коли організації не прагнуть або не мають можливості проводити інноваційні розробки, а 

більшою мірою орієнтовані на те, щоб перейняти досвід і досягнення інших; 

2. Активно-наступальна стратегія - що означає постановку мети стати першим, провідним 

підприємством в цій галузі або на певній ділянці; 

3. Помірно-наступальна стратегія - це позиція другого самого кращого виробника, коли основною 

метою є забезпечити себе від ризику, якому піддаються перші, такі, що стали на шлях інновацій, але в той же 

час не спізнюватися і прагнути не відставати від тих, хто ввів вже нововведення. 

Без сумніву, є загальні закономірності інноваційного процесу. Але в той же час не слід забувати, що 

кожна організація внаслідок організаційних, економічних, техніко-технологічних і соціокультурних 

особливостей унікальна. Тому і впровадження того або іншого нововведення повинне носити характер 

унікальності. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 

 

Ефективність кожної управлінської системи в значній мірі залежить від інформаційного забезпечення. 

Від якості інформації, що використовується для прийняття управлінських рішень значною мірою залежить 

обсяг витрачання фінансових ресурсів, рівень прибутковості, ринкова вартість підприємства, альтернативність 

вибору інвестиційних проектів і наявних фінансових інструментів та інші показники, які характеризують рівень 

добробуту власників і персоналу, темпи розвитку підприємства тощо.  

Система інформаційного забезпечення (інформаційна система) фінансового менеджменту являє собою 

неперервний і цілеспрямований відбір відповідних інформаційних показників, які необхідні для здійснення 

аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських рішень по всім напрямкам фінансової діяльності 

підприємства. Інформаційна система фінансового менеджменту призначена забезпечувати необхідною 

інформацією не тільки управлінський персонал та власників самого підприємства, але й задовольняти інтереси 

широкого кола зовнішніх її користувачів.  

Основними користувачами фінансової інформації є внутрішні і зовнішні користувачі. Зовнішні 

користувачі використовують лише ту частину інформації, яка характеризує результати фінансової діяльності 

підприємства і його фінансовий стан. Більша частина цієї інформації зосереджена в офіціальній фінансовій 

звітності, яка надається підприємством. Внутрішні користувачі крім вищеназваної використовують значний 

обсяг інформації про фінансову діяльність підприємства, яка є комерційною таємницею.  

Висока роль фінансової інформації в підготовці і прийнятті ефективних управлінських рішень зумовлює 

високі вимоги до її якості при формуванні інформаційної системи фінансового менеджменту, серед яких 

виділяють вимоги до її значимості, повноти, своєчасності, достовірності, зрозумілості, співставимості, 

ефективності. 

1. Значимість, яка визначає, на скільки залучена інформація впливає на результати фінансових рішень, в 

першу чергу, в процесі формування фінансової стратегії підприємства, розробки цілеспрямованої політики по 

окремим аспектам фінансової діяльності, підготовки поточних і оперативних фінансових планів. 

2. Повнота, яка характеризує завершеність кола інформативних показників, необхідних для проведення 

аналізу, планування і прийняття оперативних управлінських рішень по всім аспектам фінансової діяльності 

підприємства.  

3. Достовірність, яка визначає, на скільки інформація, що формується, адекватно відображує реальний 

стан і результати фінансової діяльності, правдиво характеризує зовнішнє фінансове середовище, нейтральна по 

відношенню до всіх категорій потенційних користувачів та перевіряєма.  

4. Своєчасність, яка характеризує відповідність сформованої інформації в її потребі за період її 

використання. Окремі види інформативних показників “живуть” в його інформаційній системі в незмінному 

якісному виразі лише один день (наприклад, курс іноземних валют, окремих фондових і грошових інструментів 

на фінансовому ринку), інші – місяць, квартал і т.ін.  
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5. Зрозумілість, яка визначається простотою її побудування, відповідністю визначеним стандартам 

представлення та доступністю розуміння тими категоріями користувачів, для яких вона призначена. Не слід 

однак змішувати вимоги зрозумілості інформації для конкретної категорії користувачів з її універсальною 

доступністю для розуміння всіма учасниками фінансової діяльності підприємства, тому що не всі з них можуть 

мати достатній рівень кваліфікації для адекватної її інтерпретації. 

6. Співставимість, яка визначає можливість порівняльної оцінки вартості окремих активів і результатів 

фінансової діяльності підприємства у часі, можливість проведення порівняльного фінансового аналізу 

підприємства з аналогічними господарюючими суб’єктами і т.ін. Така співставимість забезпечується 

ідентифікацією визначення окремих інформативних показників та одиниць їх виміру, використанням 

відповідних національних і міжнародних стандартів фінансової звітності, послідовністю і стабільністю методів 

обліку фінансових показників на підприємстві.  

7. Ефективність, яка означає, що витрати на залучення окремих інформативних показників не повинна 

перевищувати ефект, який буде отриманий в результаті їх використання. 

Склад системи інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, її широта і глибина 

визначаються галузевими особливостями діяльності підприємств, їх організаційно-правовою формою 

функціонування, обсягом та ступенем диверсифікації фінансової діяльності та рядом інших умов. 

В умовах ринкової економіки не тільки зростає роль інформації як економічного ресурсу, а й 

підвищуються вимоги до ефективності управління ним. Дослідження показали, що Україна значно відстає від 

розвинутих держав у сфері використання сучасних інформаційних технологій. 

Проблемними залишаються питання, пов‘язані з визначенням достовірності, повноти і надійності 

інформації, яка характеризує результати виробничо-господарської діяльності організації.  

З позицій вимог до інформаційного забезпечення підприємницький об‘єкт запропоновано розглядати як 

відносно замкнену інформаційну структуру, яка має власний інформаційний ресурс, мету, завдання в сфері 

управління виробничо-господарською діяльністю і тісно взаємодіє із зовнішніми інформаційними системами. 

Раціонально побудована система інформаційного забезпечення підприємства повинна враховувати інтереси 

споживачів інформації.  

Диференціація інформаційних потоків за вимогами її основних користувачів дає можливість сформувати 

раціональну систему інформаційного забезпечення підприємницьких структур.  

Основними напрямами вдосконалення системи інформаційного забезпечення підприємницьких структур 

є: підвищення прозорості звітності; посилення вимог до забезпечення достовірності економічної інформації. 

Для забезпечення цього слід використовувати, практичні знання спеціалістів та новітні інформаційні технології.  

Дотримуючись цих правил сучасний менеджер зможе створити нову систему обліку на сучасній 

ідеологічній основі та підвищити обґрунтованість управлінських рішень і знизити підприємницький і 

фінансовий ризики. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННЬ 

 

Ефективність прийняття управлінського рішення за умов функціонування інформаційних технологій у 

організаціях різних типів обумовлена використанням різноманітних інструментів аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємств. Можна виділити чотири кола завдань, які можуть бути вирішені фірмою: 

1. Перше коло завдань орієнтовано на надання економічної інформації зовнішнім стосовно фірмі 

користувачам, інвесторам, податковим службам тощо. У разі для аналізу використовуються показники, 

одержувані з урахуванням даних стандартної бухгалтерської і статистичної звітності, і навіть інших джерел 

інформації. 

2. Друге коло пов'язане з завданнями аналізу, призначеними виробленню стратегічних управлінських 

рішень стосовно розвитку бізнесу. І тут інформаційна база має бути ширшою, але у рамках досить 

високоагрегованих показників, характеризуючи основні тенденції розвитку окремої фірми чи корпорації. 

3. Третє коло завдань орієнтовано на вироблення тактичних рішень. Його інформаційна база 

надзвичайно широка і вимагає охоплення великої кількості приватних високодеталізованих показників, 

характеризуючи різні сторони функціонування об'єкта управління. 
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4. Четверте коло завдань пов'язане з завданнями оперативного керування економічним об'єктом 

відповідно до функціональної підсистеми. Аби вирішити їх, з завдань використовується поточна оперативна 

інформація про стан економічного об'єкту і довкілля. 

Основними функціями управлінського апарату різних організацій є аналіз ситуацій у компанії у 

зовнішньому середовищі і прийняття рішень щодо стратегічного і короткотермінового планування її діяльності. 

Реалізація планових завдань прийняття рішень складається на стратегічному, тактичному і 

оперативному (операційному) рівнях. 

Кожен з цих рівнів потребує певної інформаційної підтримки, що реалізується з урахуванням 

інформаційної технології. Відповідно до рівня прийняття рішень, інформаційні технології можна також 

розділити на три рівня: довгострокове стратегічне планування, середньострокове тактичне планування та 

оперативне регулювання діяльності організації. 

1. Стратегічний рівень орієнтовано на керівників найвищого рангу. За рахунок організації 

інформаційної технології забезпечується доступ до інформації, що відбиває поточний стан справ у фірмі, 

зовнішнього середовища, їх взаємозв'язки.  

Особливостями інформаційної технології рівня довгострокового планування та якісного аналізу 

прогнозованого функціонування є будування агрегованих моделей розвитку організації з урахуванням 

діяльності суміжних виробничо-господарських комплексів. 

Відмінною рисою функціонування ІТ на рівні довгострокового стратегічного планування можна 

вважати саме вирішальну роль самого управлінського персоналу у процесі прийняття рішень. Високий рівень 

невизначеності та неповноти інформації збільшує значення суб'єктивного чинника. У цьому автоматизована 

інформаційна технологія виступає у ролі допоміжного важелю, що забезпечує головну передумову в організації 

діяльності апарату управління. 

Отже, інформаційні технології підтримки стратегічного рівня прийняття рішень допомагають вищому 

ланцюгу управління вирішувати неструктуровані завдання, основне з яких є порівняння змін у зовнішньому 

середовищі до існуючого потенціалу фірми. 

2. Тактичний рівень прийняття рішень ґрунтується на автоматизованій обробці даних, і реалізації 

моделей, які допомагають вирішувати окремі, переважно, слабко структуровані завдання (наприклад, ухвалення 

рішення про інвестиції, ринки збуту тощо).  

Для прийняття тактичних рішень інформаційна технологія має забезпечувати керівників середньої 

ланки інформацією, яка потрібна на прийняття індивідуальних чи групових рішень тактичного планування. 

Зазвичай, такі рішення мають важливе значення у певному часовому інтервалі (місяць, квартал, рік). 

Тактичний рівень прийняття рішень використовується для моніторингу (постійного спостереження), 

контролю, прийняття рішень та адміністрування. Основними функціями, які виконуються з урахуванням 

автоматизованої інформаційної технології, є: порівняння поточних показників з минулими, складання 

періодичних звітів з певного періоду, забезпечення доступу до архівної інформації, прийняття тактичних 

управлінських рішень тощо. 

Функціонування інформаційної технології на рівні середньострокового тактичного планування 

виходить з використання моделей, що відбивають реальні чинники та умови можливого розвитку діяльності 

організацій та підприємств, значною мірою враховуються зовнішні вимоги постачальників і споживачів. Однак, 

на цьому рівні зовнішня інформація справді відповідає можливим та практично здійснюваним напрямам 

розвитку, що підвищує рівень визначеності даних. 

3. Оперативний (операційний) рівень прийняття рішень є основою всіх автоматизованих 

інформаційних технологій. У цьому рівні виконується дуже багато поточних рутинних операцій із рішення 

різних функціональних завдань економічного об'єкта. Оперативне управління орієнтоване на досягнення цілей, 

сформульованих на стратегічному рівні за допомогою використання визначеного на тактичному рівні 

потенціалу.  

Інформаційні технології забезпечують фахівців на оперативному рівні інформаційними продуктами, 

необхідними для прийняття щоденних оперативних управлінських рішень. Призначення інструментальних 

коштів інформаційної технології в таких межах — відповідати на запити щодо інформації про поточний стан 

фірми і контролювати інформаційні потоки організації, що відповідають оперативному управлінню. 

Інформаційна технологія, яка підтримує управління на оперативному рівні, є ланцюгом між 

організацією і довкіллям. Через оперативний рівень також поставляються дані інших рівнів управління. 

Основні інформаційні потреби на оперативному рівні можуть бути задоволені за допомогою типових 

функціональних і проблемно-орієнтованих апаратно-програмних інструментальних коштів на текстовій, 

табличній, графічній і статистичній обробки даних, електронних комунікаціях тощо. 
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ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 

Актуальність полягає у тому, що сучасний етап розвитку світового господарства характеризується 

прискореними темпами науково-технічного прогресу і зростаючою інтелектуалізацією праці і капіталу. 

Термін «інновація» походить від латинського слова «іnnovatіо», що означає «відновлення, оновлення, 

новація». В економічну теорію термін «інновація» ввів відомий австрійський економіст Йозеф Шумпетер у роботі 

«Теорія економічного розвитку». 

Сучасний інноваційний процес у розвинених країнах характеризується комп'ютерною революцією, 

формуванням глобальних науково-дослідних мереж, швидким поширенням інтернет-технологій. 

Сучасна методологія системного опису інновацій базується на міжнародних стандартах, які викладені у двох 

документах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Перший – «Запропонована стандартна 

практика для обстеження досліджень та експериментальних розробок», або Керівництво Фраскаті (1963р.). У 

шостій редакції документу (2002 року) надається визначення сутності процесу досліджень та розробок («R&D» від 

англ. research and development), характеризуються його стадії та відмінності від спорідненої діяльності. Інший 

документ – «Запропоновані рекомендації щодо збирання та тлумачення даних про технологічні інновації» 

(Керівництво Осло) прийнятий у 1992 році. У його третій редакції (2005 року) містяться базові визначення 

інновацій та інноваційної діяльності, кількісні параметри інноваційного процесу, механізм обчислення 

інноваційних витрат та процедури проведення обслідування. 

Інноваційні механізми існують на всіх рівнях економіки. На макрорівні вирішуються три основні завдання, 

серед яких формування державної інноваційної стратегії, створення сприятливого інноваційного клімату для 

економіки у цілому та реалізація державних інноваційних програм.  На цьому рівні інноваційний тип економічного 

розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, який визначає економічну потужність країни та її перспективи на 

світовому ринку. На регіональному рівні аналогічні завдання прив’язуються до особливостей певних регіонів. Ці 

два рівня створюють умови для інтенсивного розвитку інноваційних процесів на рівні підприємницьких структур і 

покликані спрямувати підприємницьку ініціативу в русло інноваційних пріоритетів. 

Загалом позитивний суспільний ефект інновацій полягає в тому, що вони: 

 спрямовують економіку на інтенсивний шлях розвитку; 

 забезпечують прискорення зростання продуктивності факторів виробництва; 

 сприяють перерозподілу ресурсів па перспективні суспільно-економічні напрями; 

 зміцнюють статус країни у глобальній економіці та національну конкурентоспроможність. 

Слід зазначити, що сфера прояву інноваційних процесів не обмежується лише комерційною діяльністю, що 

характеризується можливістю отримання додаткових прибутків чи оптимізації виробництва, вона часто 

використовується для забезпечення суспільних інтересів. Велика кількість сучасних розробок стосується 

екологізації виробництва (не без впливу держави), які таким чином несуть певні збитки самим виробникам, 

оскільки також потребують інноваційних інвестицій. Так, розроблена в 70-х роках система GPS (Global Position 

System) як спосіб високоточного виявлення військових об’єктів, у 1983 році стала відкритою для використання в 

цивільних потребах, забезпечивши значне підвищення пошуково-рятувальних робіт, спрощення туристичних 

подорожей, уникнення надзвичайних ситуацій в судноплавстві і т.п. 

Разом з тим, численні дослідження показали, що прискорення інноваційного розвитку в умовах системної 

глобалізації інноваційної сфери є вкрай суперечливим процесом, який призводить до протилежних наслідків: 

 скорочує інноваційний розрив між розвинутими країнами і країнами, які розвиваються, забезпечує 

конкурентні переваги для інноваційно-орієнтованих суб’єктів економіки, та одночасно призводить до 

відставання аутсайдерів; 

 створює умови для розробки і виробництва нових продуктів для задоволення різноманітних 

споживацьких потреб і поряд з тим посилює розшарування доходів населення; 

 обумовлює критичне загострення глобальних екологічних, соціальних, технологічних ризиків і загроз, 

водночас несе в собі можливості для їх подолання. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что конфликтные ситуации возникают не только в 

обыденной жизни, но и в организации, что мешает нормальному и эффективному функционированию 

предприятия. Таким образом, проработав над темой данной работы можно минимизировать появление 

конфликтных ситуаций и улучшить взаимоотношение персонала. 

Конфликты являются неотъемлемой частью современной жизни, в том числе и какой либо организации. 

Текущую деятельность организации невозможно представить без постоянной трудной работы по разрешению 

различного рода конфликтов. Конфликты происходят как внутри организации, так и между её сотрудниками. 

Основу конфликтных ситуаций в организации составляет столкновение интересов, мнений, целей, различных 

представлений о способе их достижения. 

Проблемой конфликтов занимались многие учёные, например в 60-х годах учёный Р. Дерендорф 

выступил с теорией конфликта, что в будущем получила название «конфликтная модель общества». Он 

утверждал, что наличие конфликтов в социальных процессах природная и необязательно угрожает системе. 

Один из основателей чикагской школы социальной психологии Р. Парк включил конфликт в число четырех 

основных видов социального взаимодействия. С его точки зрения, соревнование являющееся социальной 

формой борьбы за существование, будучи осознанным, превращается в конфликт, который благодаря 

ассимиляции призван привести к прочным взаимным контактам, к сотрудничеству и способствовать лучшему 

приспособлению. Американский социолог Л. Козер определяет конфликт как идеологическое явление, 

отражающее устремление и чувства индивидов и социальных групп в борьбе за объективные цели: власть, 

изменение статуса, перераспределение доходов, переоценку ценностей и т.п. 

Конфликты на работе знакомы слишком многим. Организации с идеальными взаимоотношениями между 

сотрудниками встречаются в жизни так же часто, как и все идеалы. 

Управление конфликтами - целенаправленное влияние с устранением причин, которые образовали 

конфликт, или повлияли на коррекцию поведения участников конфликта. Существует множество методов 

управления конфликтами. В целом их можно разделить на несколько групп, каждая из которых имеет свою 

сферу применения: 

- внутриличностные методы заключаются в умении правильно организовывать своё поведение, 

высказывать свою точку зрения, не вызывая защитной реакции со стороны другого человека; 

- структурные методы разрешения организационного конфликта базируются на изменениях в структуре 

организации и направлены на разрешение уже существующего конфликта. Выделяют следующие группы 

структурных методов; 

- межличностные методы предусматривают необходимость выбора адекватной формы влияния на этапах 

возникновения конфликтной ситуации или развертывания конфликта для коррекции стиля индивидуального 

поведения его участников с целью предотвращения ущерба личностным интересам; 

- переговоры. 

Основными составляющими конфликта являются: 

- субъекты конфликта (участники конфликтного взаимодействия); 

- объект конфликта (то, что вызывает противодействие у участников конфликта); 

- причины конфликта (почему происходит столкновение интересов); 

- методы регулирования конфликта; 

- диагностика конфликта.[1]. 

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях с эффективным управлением 

некоторые конфликты не только возможны, но даже могут быть и желательны. Конечно, конфликт не всегда 

имеет положительный характер. Многие конфликты являются надуманными, искусственно раздутыми, 

созданными для прикрытия профессиональной некомпетентности некоторыми лицами и вредны в 

коммерческой деятельности. Например, человек, который на заседании комитета спорит только потому, что не 

спорить он не может, вероятно, снизит степень удовлетворения потребности в принадлежности и уважении и, 

возможно, уменьшит способность группы принимать эффективные решения. Члены группы могут принять 

точку зрения спорщика только для того, чтобы избежать конфликта и всех связанных с ним неприятностей 

даже не будучи уверенными, что поступают правильно. Другие же конфликты, являясь неизбежным спутником 

жизни любого коллектива, могут быть весьма полезны и служат импульсом для развития коммерческой 
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деятельности в лучшую сторону (выявление разнообразных точек зрения, дает дополнительную информацию, 

помогает выявить большее число альтернатив или проблем и т.д.) 

Движущей силой в конфликте является любопытство или стремление человека или победить, или 

сохранить, или улучшить свое положение, безопасность, устойчивость в коллективе или надежда на 

достижение поставленной в явном или не явном виде цели.[2]. 

Характерной особенностью любого конфликта является то, что ни одна из участвующих сторон не знает 

заранее точно и полностью всех решений, принимаемых другими сторонами, их будущее поведение, и, 

следовательно, каждый вынужден действовать в условиях неопределенности. 

Действительно, иногда конфликты бывают вызваны неудовлетворением участников в ходе работ и 

направлены на решение конкретной проблемы. Однако, такие конструктивные случаи редки. Даже имея под 

собой реальную почву, конфликт чаще препятствует принятию решений и достижению целей, чем помогает. 

Таким образом, работающие в организациях люди различны между собой. Соответственно, они по-

разному воспринимают ситуацию, в которой они оказываются. Различие в восприятии часто приводит к тому, 

что люди не соглашаются друг с другом. Это несогласие возникает тогда, когда ситуация действительно носит 

конфликтный характер. Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон (личность, 

группа или организация в целом) вступает в противоречие с интересами другой стороны. То есть конфликт - 

это отсутствие согласия между двумя или более сторонами. Менеджер согласно своей роли находится обычно в 

центре любого конфликта в организации и призван разрешать его всеми доступными ему средствами. 

Управление конфликтом является одной из важнейших функций руководителя. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 

 

В туристичній індустрії інноваційна діяльність розвивається по трьом основним напрямкам: 

1. Впровадження інновацій (організаційні інновації), які пов’язані з розвитком підприємництва і 

туристичного бізнесу в системі та структурі управління, в тому числі реорганізацією, поглинанням 

конкуруючих суб’єктів на основі нової техніки та передових техно-логій, кадрової політики, раціональної 

економічної та фінансової 

діяльності; 

2. Маркетингові інновації, які дозволяють задовольнити потреби цільових споживачів, або привабити 

нових клієнтів; 

3. Періодичні інновації (продуктові інновації), які спрямовані на зміну споживчих якостей туристичного 

продукту, його позиціонування на ринку. На сьогодні найважливішою характеристикою інновації є її новизна, 

яка сприяє: розширенню кола потенційних споживачів (туристів); зміні потреб споживача та розширенню 

функціональності турпродукту. 

До інновацій в туризмі слід відносити перш за все ті нововведення, які супроводжуються: 

 відновленням і розвитком духовних та фізичних сил туристів; 

 якісно новими змінами турпродукту; 

 підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму; 

 підвищенням ефективності управління стійким функціонуванням і розвитком туристичної 

сфери в країні; 

 підвищенням ефективності процесів формування, позиціонування та споживання туристичних 

послуг; 

 прогресивними змінами факторів виробництва; 

 підвищенням іміджу і конкурентоздатності підприємств туріндустрії. 

Процес залучення і реалізації інвестицій, особливо іноземних, супроводжується зростанням вимог до 

якості інвестиційних проектів, що пропонуються інвестору. Іноземні інвестори та кредитори постійно 

звертають увагу на гостроту цієї проблеми, яка рішуче висувається на передній план боротьби за іноземні 

інвестиції. Іноземні та вітчизняні інвестори й підприємці очікують від місцевих органів державної влади 

організаційної, юридичної і фінансової підтримки, для розширення мережі консультативних фірм та 

спеціалізованих фірм з інвестиційного проектування та управління проектами Пріоритетними напрямами 

залучення інвестицій у туристично-рекреаційний сектор економіки є:  
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 стимулювання інноваційної діяльності у сфері оздоровлення, лікування та рекреації, 

забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних методів та технологій санаторно-курортного 

лікування на зарубіжних ринках;  

 формування рекреаційно-туристичної інфраструктури на рівні міжнародних стандартів  (готелі, 

кемпінги, санаторії, пансіонати, транспорт, комунікації тощо); 

 стимулювання інвестиційної діяльності у сфері супутніх послуг для 

 рекреантів (торгівля, громадське харчування, інформаційна, фінан- 

 сова інфраструктура, відпочинковий туризм);  

 підвищення кваліфікації працівників рекреаційно-туристичного господарства;  

 реставрація та реконструкція пам’яток історії та культури, особливо таких, які 

 репрезентують область на міжнародному ринку туристичних послуг; 

 розвиток «сільського» туризму, особливо у регіонах, які зберегли народні звичаї та традиції;  

 рекламна діяльність (залучення значного потоку туристів в область неможливе без належної 

поінформованості потенційних рекреантів про рекреаційно-туристичний потенціал країни). 

Розвиток туризму у великих і малих містах відбувається у контексті розвитку туристичної 

інфраструктури, яка включає: туристичні підприємства, готелі, музеї, заклади торгівлі та громадського 

харчування, транспорт, сфери побутового обслуговування, культури, освіти, мистецтва і тим самим впливає на 

забезпечення збільшення зайнятості населення та поповнення державного і місцевого бюджету. Розвиток 

туристичної галузі в місті покликаний не тільки поповнити його бюджет, а й представити місто широкій 

громадськості, показати його туристичну, інвестиційну привабливість, велику історичну та культурну 

спадщину, неповторний етнографічний колорит. 

Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному 

співробітництву, залученню українців та іноземних громадян до пізнання багатої природної та історико-

культурної спадщини краю, збереженню екологічної рівноваги. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ 

 

Инвестиции подразумевают вложение средств на длительный срок, исчисляемый годами (в отличие от 

спекуляций на кратковременных колебаниях цены). 

Инвестиции бывают как в реальные активы (недвижимость, авторские права, объекты бизнеса), так и в 

финансовые (акции, паи фондов, облигации). 

Инвестиции бывают долевые (акции, доля в бизнесе) и долговые (облигации, займы, кредиты). Кстати, в 

соответствии с этим тезисом, человек, взявший кредит в банке, становится его объектом инвестиции, активом 

банка, приносящем ему прибыль.  

Инвестируя, вы вкладываете, в основном деньги, и в меньшинстве - время и силы. 

Инвестиции в акции на длительных промежутках времени с большой вероятностью дадут прибыль, 

нежели убыток. 

Инвестирование в туризме – это размещение капитала инвесторов в туристском бизнесе с целью 

получения прибыли. Поскольку капитал является одним из главных факторов производства, возможность 

туриндустрии проводить продукты напрямую зависит от инвестируемого капитала. 

На уровне отдельного туристского предприятия (фирмы) инвестиции представляют собой финансовые 

вложения конкретных физических или юридических лиц в развитие данного предприятия. При этом 

вкладываться могут как собственные, так и заёмные средства. 

Главными анализируемыми показателями на данном уровне инвестиционной деятельности являются: 

 ожидаемая прибыль (доходность инвестируемых средств); 

 сроки окупаемости инвестиций; 

 права инвестора на управление инвестируемым предприятием; 

 степень коммерческого риска инвестора. 
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  Пути и темпы развития любого туристского предприятия связаны с оптимизацией указанных 

показателей инвестиционного процесса. 

Для того чтобы инвестиционный процесс действительно являлся фактором развития туристской фирмы, 

её руководство должно придерживаться базовых принципов инвестиционной деятельности, которые 

заключаются в следующем: 

 в определении предельной эффективности капиталовложений (необходимости расчета оптимального 

объема инвестируемых в конкретный проект средств с тем, чтобы эффективность каждой дополнительной 

порции капитальных затрат оставалась положительной); 

 оптимизации прогнозируемой степени риска инвестиций, что должно просчитываться до начала 

инвестиционного процесса и корректироваться в ходе его осуществления (чем раньше будет остановлено 

инвестирование безнадежного проекта, тем меньше будут потери – принцип «замазки»); 

 сочетании натурально-вещественных и стоимостных оценок эффективности капиталовложений, 

которые на деле могут принести убытки вследствие непредвиденной инфляции; 

 учете адаптационных издержек (подготовка и переподготовка кадров, приобретение опыта в новых 

видах деятельности, освоение и наладка оборудования, установление новых деловых связей и т. д.); 

 учете сопряженных (взаимосвязанных) капиталовложений (принцип мультипликатора) – необходимо 

учитывать межотраслевые, межобъектные и межпроектные взаимозависимости капитальных затрат (например, 

вложения в расширение фирмы-туроператора могут потребовать дальнейших вложений в турагентскую сеть, в 

транспорт, связь, вспомогательные службы и т.д., что необходимо просчитывать заранее); 

 учете при планировании инвестиций соотношения между ценой спроса на предполагаемый к 

производству товар (услуги) и себестоимостью его производства (цена спроса должна существенно превышать 

себестоимость, причем это превышение должно быть устойчивым на весь предполагаемый срок окупаемости 

инвестиций); 

 учете фактора времени при оценках экономической эффективности и сроков окупаемости инвестиций 

по альтернативным проектам (дисконтирование), в том числе инфляционных процессов и рисков, связанных с  

 удлинением сроков осуществления и окупаемости капиталовложений, а также должны быть 

рассмотрены альтернативные варианты использования инвестируемых средств. 

Инвестиции являются одним из ключевых факторов развития туристской отрасли, так как от их объемов 

и структуры зависят: 

 динамика развития отрасли на долгосрочную перспективу; 

 финансово-экономические показатели работы отрасли в будущем; 

 качественные характеристики туристских объектов и предприятий в перспективе; 

 пропускные способности, производственные мощности и вместимость туристских объектов; 

 структурная пропорциональность развития отрасли (взаимоувязка развития гостиниц, транспорта, 

сетей питания, связи); 

 общая конъюнктура туристского спроса и предложения в территориальном разрезе (конкурентная 

среда). 

Инвестиции – основной рычаг управления развитием туризма как в стране в целом, так и в конкретном 

регионе. Их необходимо анализировать при разработке мероприятий, включающих: формирование 

материально-технологической базы туризма; планирование размещения и развития туристских объектов; 

формирование банков данных туристских инвестиционных проектов; проведение мероприятий по 

стандартизации, сертификации турпродукта; планирование занятости и доходов населения; развитие 

инфраструктуры и научных исследований. 

Для привлечения частных, в том числе и иностранных, инвестиций в туристскую отрасль очень важны: 

 активность местных властей в области рекламно-информационной деятельности (освещение 

средствами СМИ туристско-рекреационного потенциала территориально-административного образования); 

 либеральная административная и налоговая политика как местных, так и федеральных властей, 

поощряющая частную инвестиционную инициативу; 

 эффективная антимонопольная и антикриминальная политика местных властей, направленная на 

поддержание здоровой конкурентной среды туристских предприятий. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У світі, що характеризується глобалізацією, постійним посиленням конкуренції, гнучкість є однією з 

найважливіших характеристик для досягнення успіху в бізнесі. Темп змін у діловому середовищі збільшується, 

особливо якщо мова йде про технологічні зміни. Ступінь пристосованості й гнучкості залежить від здатності як 

окремих людей, так і цілих організацій накопичувати, обробляти інформацію, а також навчатися на її основі. У 
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такому оточенні тільки ті організації, які навчаються найбільш швидко, здатні вижити й переграти своїх 

конкурентів. Сучасний розвиток економіки вважається економікою інформаційного суспільства [1, с. 155], де 

відбуваються глибокі зміни в технологіях управління, способах організації, методах менеджменту. Тому 

актуальним є розробка багатофункціональних та вдосконалення існуючих інформаційних систем, які 

сприятимуть покращенню процесу обробки інформації та дозволятимуть проводити ефективний моніторинг 

діяльності підприємства й приймати оперативні управлінські рішення. 

Інформацíйна система підприємства (англ. Information system) — сукупність організаційних і технічних 

засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб управлінського 

персоналу [3, с. 75]. 

У кожній з інформаційних систем здійснюється робота в таких напрямах: виявлення інформаційних 

потреб; добір джерел інформації; збирання інформації; введення інформації із зовнішнього та внутрішнього 

середовищ; опрацювання інформації,  оцінка її повноти і значимості і подання її в зручному вигляді; виведення 

інформації для надання її споживачам або передачі в іншу систему; використання інформації для оцінки 

тенденцій, розроблення прогнозів, альтернативних рішень, вироблення стратегії тощо. 

Сучасні інформаційні системи, незважаючи на їх багатофункціональність та можливість охоплення 

практично усіх сфер господарської діяльності підприємства, майже завжди сфокусовані винятково на 

внутрішніх процесах підприємства. Сьогодні переваги у конкуренції досягаються шляхом запровадження 

інформаційних систем, які вдосконалюють взаємодію із суб’єктами, які є зовнішніми щодо підприємства та 

його виробничого ланцюга, тобто із замовниками, постачальниками, партнерами тощо, наприклад MES 

(Manufacturing Execution System), CSRP (Customer Synchronized Resource Planning), SCM (Supply Chain 

Management). 

Економічна ефективність інформаційних систем обліку досягається в керуючій системі управління 

суб’єктів господарювання за рахунок зменшення трудових витрат на виконання обліку як функції управління –

прямий ефект; та в керованій – за рахунок економічних наслідків виконання рішень, прийнятих завдяки 

використанню відповідної облікової інформації – непрямий ефект. Так, успішне використання великою 

кількістю підприємств систем «1С: Бухгалтерія» свідчить про здатність цих систем забезпечити своєчасність і 

достовірність облікової інформації для прийняття управлінських рішень підприємствами та установами [2, с. 

246]. Саме ці характеристики систем обліку є найважливішими для отримання непрямого економічного ефекту. 

Однак, використання бухгалтерських систем в автономному режимі обмежує можливості підвищення 

ефективності управління. 

Готелі в сучасному розумінні були відомі ще в часи Древньої Греції. Споруджувалися вони поблизу 

місць, де відбувалися громадські свята, поблизу численних храмів, як, наприклад, в Олімпії біля храму 

Афродіти й інших культових і курортних визначних пам'яток. 

Готельне господарство як провідну галузь інфраструктури туризму нині можна розглядати в двох 

ракурсах діяльності, а саме в широкому та вузькому його розумінні. У першому випадку готельне господарство 

включає послуги розміщення, харчування та інші види додаткових і супутніх послуг, а в другому - лише 

розміщення або розміщення та сніданок чи напівсніданок. Таким чином, впровадження інформаційної системи 

дозволяє оперативно і достовірно відслідковувати поточний стан та зміни у роботі підприємства, робити аналіз 

тенденцій та приймати на основі узагальнених даних виважені рішення менеджерами всіх ланок управління з 

врахуванням можливих ризиків. Розробка проекту впровадження інформаційної системи має здійснюватись 

кожним підприємством індивідуально, відповідно до їх виробничих та управлінських характеристик. Це дасть 

можливість забезпечити вирішення ключових проблем в тих сферах його діяльності, де це є необхідним та 

підвищити ефективність роботи та конкурентоздатність підприємства. До основних послуг додаються все нові 

додаткові послуги для обслуговування ділових зустрічей, оздоровлення, організації розваг клієнтів тощо. Це 

призводить до збагачення змісту поняття "готельне господарство", що поряд з основними послугами включає 

широкий асортимент додаткових та супутніх послуг (спортивні, медичні, посередницькі, комунально-побутові 

та ін.). При цьому готельне господарство вже надає послуги не лише власного виробництва, але й інших 

галузей господарства. 

Готельний бізнес - один з найперспективніших напрямів бізнесу в Україні, який успішно розвивається. 

Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські сервісні стандарти і стрімкий перехід до них. І як 

кожний бізнес - готельний бізнес прагне до збільшення доходу і шукає інструменти та ефективні шляхи для 

досягнення бажаного фінансового результату. 

 

Література: 

1. Арский О.М., Гиляревский Р.С., В.С. Єгоров і ін. \ Інформаційний ринок в Україні\\2010. – 293с. 

2. Лоханова Н. О. Стратегічні процеси в організаціях і шляхи їх інформаційного забезпечення // 

Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні: Тези доп. Між нар. наук. конф. 16-17 березня 

2006 р. / В ідп. За вип.. В. Г. Лінник – К.: КНЕУ, 2006. – С. 245-250. 

3. Майорів С.І. Інформаційний бізнес: комерційне поширення і маркетинг .-М.:Фінанси і статистика, 

2010. - 128с. 

4. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І. І., Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. – К.: 

КНЕУ, 2005. – 187 с. 

 



172 

ШАПОВАЛОВА І., 

студентка 4 курсу 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

                                                                                                                        

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕСС І ЙОГО РІЗНОВИДИ 

 

Інновація (нововведення) - результат науково-технічної діяльності, оформлений як об'єкт інтелектуальної 

власності, матеріалізований у виробничій сфері (здійснений у сфері послуг) і затребуваний споживачем. 

Й. Шумпетер вперше застосував цей термін, трактував інновацію як нову комбінацію ресурсів, 

мотивовану підприємницьким духом. Загальновживаним значенням є також розуміння інновації як 

нововведення, що отримало суспільне визнання за допомогою комерціалізації, перетворення в товар або 

послугу. Всі трактування поняття "інновація" об'єднує загальна характерна риса - нова споживча цінність 

створеного в процесі інноваційної діяльності продукту. Основні властивості інновації: 

 науково-технічна, технологічна або управлінська новизна; 

 практична застосовність (можливість реалізації в конкретному проекті); 

 відповідність ринковому попиту (суспільним потребам); 

 потенційна прибутковість. 

Виділяють наступні функції інновацій: 

 перетворюючу функцію, суть якої полягає в тому, що інновація дозволяє з'єднати теорію з практикою 

у визначеній предметній області; використати їх з користю для суспільства. Вдале нововведення в разі 

широкого поширення здатне змінити господарський уклад та напрямок економічного розвитку в окремій країні, 

групі країн одного технологічного рівня або в світі в цілому; 

 стимулюючу функцію, яка полягає в тому, що інновація дає поштовх до розвитку людського капіталу 

і науки в країні через матеріальну зацікавленість всіх учасників інноваційного процесу; 

 відтворювальну функцію, яка полягає в тому, що інновація служить джерелом економічного 

зростання і змінює структуру валового внутрішнього продукту країни на користь його більшої наукомісткості. 

Відбувається це за рахунок збільшення частки (питомої ваги) високотехнологічних галузей; 

 соціальну функцію, що підтверджує нерозривність двостороннього зв'язку економічних процесів і 

факторів суспільного життя. Інновації сприяють насиченню ринку якісними товарами і послугами, що важливо, 

бо більшість потреб сучасної людини лежить поки ще в матеріальній площині. За допомогою інновацій у бік 

підвищення комфортності змінюється середовище проживання і підвищується якість життя. Необхідною 

умовою визнання успіху інноваційного рішення в даний час розглядається його екологічна чистота. 

В процесі інноваційної діяльності підприємство може функціонувати з найбільшою результативністю, 

лише чітко орієнтуючись па певний об'єкт та керуючись максимальним урахуванням впливу факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Для цього необхідна детальна класифікація інновацій, їх 

властивостей і можливих джерел фінансування.  

За критерієм технологічних параметрів об'єктів інноваційних змін виділяють продуктові та процесні 

інновації. 

  Продуктові інновації включають: 

 отримання принципово нових товарів і послуг (як споживчі, так і виробничого призначення); 

 використання нових матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих. 

Процесні інновації передбачають застосування нових технологій (як правило, більш продуктивних), 

нових методів організації господарської діяльності, різного роду управлінських нововведень. 

Технологічні нововведення з'являються або в результаті єдиного інноваційного процесу, тобто тісному 

взаємозв'язку НДДКР зі створення виробу і технології його виготовлення, або як продукт самостійних 

спеціальних технологічних досліджень. У першому випадку інновації залежать від конструктивних і технічних 

особливостей нового виробу і наступних його модифікацій. У другому - об'єктом інновації служить не 

конкретно новий виріб, а базова технологія, яка піддається в процесі технологічних досліджень еволюційним 

або революційним перетворенням. 

За критерієм науково-технічної значущості інновації поділяють на базисні і поліпшуючі. Базисні 

інновації являють собою результати великих науково-технічних розробок. Саме вони лежать в основі 

принципово нових продуктів і технологій нового покоління, що не мають аналогів. Базисні інновації означають 

прорив на споживчому ринку і ринку інвестиційних товарів. Поліпшуючі інновації являють собою результати 

середніх і дрібних наукових розробок, які лежать в основі значних змін (модернізації) вже існуючих продуктів, 

технологій, методів організації господарської діяльності.  

Конкуренція змушує підприємства йти на ризик інновацій, щоб утримати свої позиції. У разі 

недостатньої уваги до інноваційної діяльності підприємство може втратити своїх ринків і понести фінансові 

втрати. Для успішного здійснення інновацій необхідні адаптація до вимог ринку, технологічна перевага товару, 

прагнення до випуску нових товарів, використання оцінних процедур, сприятливе конкурентне середовище, 

відповідні організаційні структури. В залежності від того, де застосовується інновація – всередині фірми або за 

її межами розрізняють три види інноваційного процесу: простий внутрішньоорганізаційний (натуральний), 



173 

простий міжорганізаційний (товарний), розширений. Існують два напрями організації ефективного управління 

інноваційним процесом: інтеграція всіх стадій інноваційного проекту в єдиний безперервний процес; виділення 

управління інноваційними процесами в самостійний об'єкт управління. На практиці використовуються обидва 

підходи з переважанням одного з них. В рамках підприємства можливий ряд організаційних форм управління 

інноваційним процесом, які довели свою ефективність: ради, комітети, робочі групи по розробці технічної 

політики; відділення та центральні служби розвитку нових продуктів; проектно-цільові групи; відділи науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт; спеціальні інноваційні фонди. 

Управління інноваційним проектом – це мистецтво керівництва, координації трудових, матеріальних і 

інших ресурсів протягом всього життєвого циклу шляхом застосування системи сучасних методів та техніки 

управління для досягнення певних результатів з складу та обсягу робіт, вартості, часу та якості проекту. Для 

управління фінансовими обмеженнями застосовують методи формування фінансового плану і, у міру 

виконання робіт, дотримання бюджету відстежується з тим, що б не дати витратам вийти з - під контролю. Для 

виконання робіт потрібне їх забезпечення ресурсами, і існують спеціальні методи управління людськими і 

матеріальними ресурсами.  

Загальний прибуток від використання методик управління проектами перевищує витрати, пов'язані з 

його застосуванням в 2-3 рази, що відображає доцільність застосування в практичній діяльності підприємства 

та реальну ефективність від їх впровадження. 
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СПІВПРАЦІ КРАЇН ТА РЕГІОНІВ 

 

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується інтенсифікацією розвитку 

інтеграційних процесів, що протікають як у регіональному масштабі та пов’язані з функціонування 

регіональних  інтеграційних об’єднань, так і у глобальному аспекті, що обумовлюють появу нових 

міжконтинентальних інтегративних структур та визначають закономірності розвитку сучасного світу, новими 

елементами структури якого виступають глобальні регіони. Це обумовлює зростання наукового інтересу до 

дослідження особливостей процесів міжрегіональної інтеграції та ефективності функціонування сучасних 

інтеграційних утворень. В рамках таких досліджень вагомим аспектом виступають питання розробки методики 

кількісного та якісного аналізу моделей розвитку інтеграційних процесів, оцінки економічних ефектів від участі 

країн в інтеграційних об’єднаннях з визначенням позитивних та негативних наслідків для економіки країни або 

регіону.  

В науковій літературі аналіз розвитку інтеграційних процесів переважно орієнтований на оцінку 

ефективності функціонування певних інтеграційних об’єднань на основі інструментів змістовного (якісного) 

аналізу, що доповнюється певною сукупністю статистичних показників, що відображають різні аспекти 

розвитку процесів інтеграції. 

В більшості досліджень аналіз розвитку інтеграційних процесів проводиться на основі розгляду 

історичних передумов виникнення та розвитку інтеграційного об’єднання, особливостей його структури та 

договірної бази, оцінки загальних соціально-економічних показників по об’єднанню та за окремими країнами-

членами. Однак, такий підхід до дослідження не дозволяє отримати комплексного бачення розвитку 

інтеграційних процесів, особливо в аспекті отримання узагальнюючих оцінок позитивних та негативних 

ефектів інтеграції, визначення об’єктивних кількісних критеріїв (індикаторів) віднесення різних інтеграційних 

об’єднань до ефективно функціонуючих та мало діючих утворень, визначення загальних ефектів ефективності 

участі країн в даних об’єднаннях. 

   З іншого боку можна виділити ряд наукових робіт, в яких в якості інструментів виміру процесів 

регіональної економічної інтеграції використовується система індикаторів, які поєднують різні статистичні 

величини та утворюють інтегральні показники різних рівнів складності. Одним з прикладів таких підходів є  

проект «Система індикаторів євразійської інтеграції Євразійського банку розвитку» (СІЕІ), що спрямований на 

сприяння кількісному аналізу коротко-, середньо- та довгострокових трендів регіональної інтеграції [9].  
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Удосконалення та розширення системи показників оцінки розвитку процесів інтеграції на постійній 

основі обумовило появу баз даних щодо розвитку інтеграційної взаємодії. Прикладами таких баз даних є: СОТ 

(WTO 2014) [4]; база APTIAD (UNESCAP, 2014) та база INTRADE [1]; база Correlates of War (CoW) [2]; база 

даних RIKS - Regional Integration Knowledge System (UNU-CRIS, 2014) [3] та інші. 

Підходи до оцінки, що пропонуються, розглядають питання впливу регіональної інтеграції на 

торговельні потоки і економічне зростання, наявності конвергенції економічних показників між країнами-

членами, визначення того, хто є найбільш бажаним партнером і яка форма даних угод найбільш ефективна і 

краща. Оскільки в останні роки намітилася тенденція поступового поглиблення економічної інтеграції, тобто 

переходу від більш простих форм, що припускають просту ліквідацію торговельних бар'єрів, до регіональних 

торговельних угод, які передбачають усунення нетарифних бар'єрів, а також зняття обмежень у торгівлі 

послугами, русі капіталу і робочої сили, гармонізацію нормативно-правового регулювання та законодавства в 

галузі охорони навколишнього середовища, то з’явилися теоретичні та емпіричні дослідження  аналізу та 

оцінки ефектів від поглиблених форм інтеграційної взаємодії [5]. 

Більшість емпіричних досліджень впливу статичних ефектів на добробут країн-членів ґрунтуються на 

моделях загальної та часткової рівноваги, а також на оцінках економетричних моделей. Cеред економетричних 

методів оцінки ефектів від вже існуючих угод про вільну торгівлю, та ефектів від угод, що планується укласти, 

популярними є гравітаційні моделі, які у прикладних дослідженнях використовуються для вирішення широкого 

спектра завдань в економіці торгівлі, серед яких важливе місце займають питання економічної політики, що 

стосуються створення різних інтеграційних об'єднань [7]. 

На нашу думку, з урахуванням трансформації форм інтеграційної співпраці виникає необхідність 

удосконалення й інструментів її оцінки, зокрема поширення практичного застосування інструментів економіко-

математичного моделювання, що дозволяють розробити моделі інтеграційного співробітництва на різних 

рівнях з урахуванням механізмів їх реалізації. В цьому аспекті заслуговую на увагу запропонований алгоритм 

оцінки ефектів від поглиблення інтеграційної співпраці країн та регіонів світу [8]. Розроблений підхід базується 

на наступних припущеннях:  

- рівень соціально-економічного розвитку країн у значному ступені залежить від характеру та масштабів 

міжнародної економічної співпраці. Одним з основних індикаторів рівня розвитку країни є показник валового 

внутрішнього продукту на душу населення (GDPpc), на зміну величини якого також впливає інтеграційна 

складова розвитку країни чи регіону.  

- в умовах інтеграції країн чи регіонів відбувається поєднання їх спільних зусиль, у тому числі різних 

видів ресурсів, для досягнення більшого ефекту від зовнішньоекономічної діяльності, що в свою чергу впливає 

на зростання рівня їх спільного благополуччя. 

- основними формами міжнародної економічного співробітництва, що характеризуються найбільшими 

масштаби розвитку та визначають темпи економічного зростання країн, є міжнародна торгівельна діяльність 

міжнародна інвестиційна діяльність та міжнародна міграція. Однак, алгоритм передбачає можливість 

врахування різних функціональних сфер співпраці, що виникають між учасниками інтеграційних утворень. 

Запропонований інструментарій дозволяє визначити результат впливу інтеграційної співпраці на 

розвиток учасників та провести оцінку ефективності інтеграційної співробітництва на основі моделювання 

економічних ефектів взаємодії на рівні країна-країна, країна-об’єднання, країна-регіон, регіон-регіон, 

об’єднання-об’єднання.  

В цілому розвиток інтеграційних процесів у глобальному масштабі можна розглядати як об’єктивну 

основу трансформації структури сучасного економічного простору. Характер інтеграційних взаємозв’язків 

суттєво змінюється, особливо під впливом процесів глобалізації та інформатизації, в умовах яких розвиток 

співробітництва відбувається не тільки на рівні держав, а й регіонів, компаній, об’єднань громадян  в 

економічній, політичній, культурній, соціальній та інших сферах. 

Розвиток процесів глобальної регіоналізації обумовлює зміни не тільки структури сучасного глобального 

світу, але й, як наслідок, викликає трансформацію форм міжнародної економічної співпраці, що призводить до 

невідповідності існуючих моделей інтеграційної співпраці умовам розвитку світового господарства. Це в свою 

чергу обумовлює необхідність пошуку нових моделей інтеграційної взаємодії, ключовими суб’єктами якої 

виступатимуть не окремі країни чи їх об’єднання, а регіональні утворення, що в нових умовах набувають ознак 

глобальних регіонів. В цьому світлі актуальним напрямком подальших досліджень постає питання 

удосконалення методичного інструментарію моделювання інтеграційної співпраці глобальних регіонів, що 

можна визначити як структурований простір, в якому окрім традиційних форм соціально-економічної взаємодії 

проявляються в дії нові фактори сучасного розвитку, зокрема розвиток мережевої економіки, комунікаційного 

та віртуального просторів. 
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ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

  

Транснаціоналізація туристичного виробництва кардинально змінила механізми функціонування 

провідних галузевих інститутів, що зажадало нових наукових досліджень. Проаналізуємо етапи розвитку 

транснаціоналізації туристичної індустрії.  

Транснаціоналізація туристичного бізнесу почалася в 60-ті рр.. ХХ ст.. Тобто приблизно з півстолітнім 

відставанням від аналогічного процесу в промисловій та сільськогосподарській сферах. Причини такого 

пізнього підключення світового туризму до процесу транснаціоналізації очевидні - сама туристична галузь, яка 

з’явилася в кінці XIX ст. як явище і вид комерційної діяльності, лише через п’ятдесят років (переживши дві 

світові війни) стала привабливим і рентабельним видом бізнесу, зростаючі масштаби якого мотивували 

підприємства до переходу на транснаціональний рівень господарювання. 

Набувати рис масового виробництва туристичний бізнес почав після закінчення другої світової війни, 

коли зростаючий добробут європейців, трансформація сімейних відносин на тлі зростання соціальної 

захищеності та інформованості громадян сприяли активізації туристичного попиту. 

Надалі, з розвитком комунікаційних технологій і транспортних засобів зріс асортимент туристичної  

пропозиції (за рахунок географічно віддалених країн і регіонів), а також істотно скоротилася вартість поїздки, 

причинами чого стали не тільки ефект масштабу виробництва, а й скорочення середньої тривалості турів 

завдяки зростанню швидкості транспортних перевезень, а також падіння цін на транспортні послуги в 

результаті конкуренції і появи ризикових форм співпраці транспортних підприємств з туристичними 

компаніями. 

Основною передумовою транснаціоналізації того чи іншого виду виробничої діяльності є зростаючий 

попит і незрівнянно низькі, в порівнянні з можливими наслідками ефекту масштабу, вхідні бар’єри на ринки. 

Такими критеріями і характеристиками туристичний ринок Європи почав володіти тільки до середини ХХ ст.. 

В той час як ринки лідируючих в сфері транснаціоналізації галузей народного господарства (наприклад, 

сільськогосподарської продукції, автомобілебудування, хімічної продукції) вже на початку ХХ ст. відрізнялися 

величезним попитом і впливом ефекту масштабу. 

Ще одним стимулом для готельної транснаціоналізації стало поширення і юридичне оформлення 

франчайзингу. З його появою вхідні бар’єри на готельні ринки регіонів світу великих західних готельних мереж 

практично зводилися до нуля, а ризики провалу проекту повністю перекладалися на власника готельного 

підприємства, який брав зобов’язання франчайзі. Більш того, франчайзинг приносив стабільний дохід 

готельного ланцюга і сприяв подальшому просуванню торгової марки. 

Лідерами туристичної транснаціоналізації були транспортні компанії, особливо сектор міжнародних 

авіаперевезень. Перші європейські авіакомпанії, згідно зі стратегією зв’язкової диверсифікації, стали 

інвестувати кошти в туристичний бізнес (спочатку в сегмент агентських продажів авіаквитків і оформлення 

авіаційного перевезення вантажів, надалі - у продаж туристичного продукту), а також в створювані європейські 

готельні ланцюги (активне будівництво готелів при аеропортах , а пізніше, і в курортних місцях Європи). 

Прогрес в транспорті та телекомунікаціях істотно розсунув кордони міжнародного туризму, 

перетворивши десятки географічно віддалених країн в популярні серед європейців і американців туристичні 

дестинації. З середини 60-х рр.. ХХ ст. на європейський туристичний ринок почався масовий вихід 

американських готельних ланцюгів (на території США національні готельні ланцюги стали розвиватися ще з 

кінця XIX ст.), основна концепція яких - стандартизація якості обслуговування, відсутність вузької цільової 

аудиторії, єдність ціноутворення і просування на ринку - в подальшому була підхоплена і модернізована 

європейськими конкурентами. Відносно експансії в Новий Світ позиції європейських готельних мереж були 

скромнішими, лише деякі з них відкрили невелику кількість своїх підприємств на східному узбережжі США 

(Нью-Йорк, Бостон, Філадельфія, Новий Орлеан) в районах проживання вихідців з Європи. 

З іншого боку, європейці почали цікавитися країнами що розвиваються, відпочинок в яких ставав 

доступним все більшій категорії громадян до 80-их рр.. ХХ ст.. Готелі європейських готельних мереж з’явилися 

http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/
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в державах Близького Сходу, Північної Африки, трохи пізніше - в Південно-Східній Азії, Східній Європі, на 

території колишнього СРСР. Практично скрізь за ними слідували американські транснаціональні готельні 

підприємства. 

Безпосередньо туроператорський та агентський сектори туристичного ринку почали піддаватися 

активній транснаціоналізації в середині 80-х рр.. минулого століття, коли, завдяки посиленню 

інтернаціоналізації сфери послуг, розвитку транспортної та телекомунікаційної індустрії, міжнародний туризм 

перетворився в глобальне масове явище, набув рис високорентабельної сфери світової торгівлі, за рядом 

показників випереджують минулих фаворитів, наприклад, автомобілебудування, легку промисловість. 

Туристичні оператори стають привабливим об’єктом інвестицій, зливаються в холдинги з фінансовими 

інститутами, отримуючи тим самим доступ до фінансових ресурсів розвиненої економіки. На регіональних 

туристичних ринках все сильнішими стають бренди великих виробників, поширюється франчайзинг в 

стосунках між агентами і туроператорами, формується лояльна клієнтська аудиторія, яка і стає головним 

досягненням транснаціоналізації. 

Починаючи з 90-х рр.. минулого століття, під загальним стратегічним менеджментом об’єдналися 

готельні ланцюги, авіакомпанії, туроператори і агентські мережі, сформувалася нова мережева структура 

туристичних ТНК, здатна ефективно керувати безліччю відомих брендів на туристичному ринку і колосальною  

матеріально-технічною базою. Реальністю стала і стратегія незв’язної диверсифікації туристичних ТНК, яка 

почала активно впроваджуватися, наприклад, в кораблебудування і сільське господарство, авіаційну 

промисловість і вантажні перевезення, сферу високих технологій і роздрібної торгівлі, ЗМІ та кіноіндустрію. 

Традиційно найсильніші позиції в злиттях і поглинаннях належать туристичним транснаціональним 

корпораціям США і країн Європейського Союзу. Японії в списку лідерів немає через пізнє підключення країни 

до світового туристичного виробництва. 

Внаслідок географічної віддаленості і своєрідного менталітету японці почали активно подорожувати 

порівняно недавно, а як туристична дестинація Японія популярністю не користується через дорожнечу і 

недостатнього розвитку туристичної інфраструктури. Активізація виїзного туризму в цій країні привернула на її 

внутрішній ринок велику кількість американських і європейських туристичних корпорацій, тому процес 

формування і розвитку місцевих туристичних ТНК сповільнився. 

На початку ХХІ ст.. особливістю розвитку світового туристичного ринку є входження на нього 

китайських готельних мереж. 

Таким чином, транснаціональний туристичний бізнес можна визначити як соціально-економічне явище, 

залежне не від внутрішньодержавних, а від зовнішніх факторів, зміст і кількість яких визначаються світовим 

співтовариством, члени якого пов’язані один з одним у всіх сферах суспільного життя, включаючи економіку, 

політику, ідеологію, культуру, соціальну сферу, екологію, безпеку. 

В умовах транснаціоналізації фактори зовнішнього середовища туристичного ринку умовно 

класифікуються на глобальні і місцеві, причому роль перших як детермінанти розвитку в’їзного туризму в 

рецептивної регіоні більш значима і істотна. 

Основними компонентами транснаціоналізації міжнародного туризму можна назвати розширення 

міжнародних економічних зв’язків в туристичному виробництві, зростання інтернаціоналізації факторів 

туристичного виробництва (за допомогою збільшення прямих і портфельних іноземних інвестицій, обміну 

знаннями і технологіями, зняття міграційних обмежень, популяризації заочної освіти і т.п.), виникнення і 

поширення ТНК в туристичному бізнесі, характерними рисами яких є взаємозамінність і взаємозалежність 

організаційної структури, орієнтація на інформаційні ресурси, на ринки з високим рівнем споживання. 

Таким чином можна виділити наступні сучасні тенденції транснаціоналізації туристичного бізнесу: 

 формування глобального ринку туристичних послуг; 

 загострення конкуренції та інтенсифікація процесів транснаціоналізації;  

 створення стратегічних альянсів і глобальних союзів;  

 зростання кількості й активності туристичних ТНК;  

 лібералізація національних туристичних ринків;  

 розширення доступу країн, що розвиваються, до міжнародних туристичних відносин. 

 

НІКОЛЕНКО Т.І., 

доцент кафедри економіки 

та міжнародних економічних відносин 

Маріупольського державного університету 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ІМІДЖУ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 

 

Соціально-економічний розвиток України безпосередньо залежить від створення сприятливого 

інвестиційного клімату та позитивного інвестиційного іміджу на міжнародній арені, оскільки саме інвестування 

є одним з найважливіших елементів, на чому ґрунтується економіка і добробут держави, розвиток виробництва, 

підприємництва і бізнесу. Таким чином, інвестиційна привабливість є ключовим фактором підвищення 

конкурентоспроможності країни, забезпечення високих і стійких темпів економічного зростання. 
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Згідно з індексом людського розвитку в 2016 році Україна зайняла 84 місце (індекс дорівнює 0,743) серед 

188 країн світу і належить до країн з високим людським розвитком. Такого показника вдалося досягати 

за рахунок високого рівня освіти населення. 

 
 

Рис. 3.1 Позиція України в світових економічних рейтингах у 2012-2016 рр. 

 

Усі наведені індекси свідчать про те, що Україна тривалий час перебуває у стані економічної, політичної 

та соціальної нестабільності, і дії влади, з року в рік спрямовані на подолання негативу, є недостатньо 

ефективними. Низькі позиції у більшості випадків є результатом відсутності єдиної довгострокової економічної 

стратегії розвитку держави та відсутності стимулів до боротьби з корупцією. На низькі позиції України в 

світових економічних рейтингах також впливає внутрішні ризики розвитку економіки України, які пов’язані з 

військовими діями на Донбасі, зростанням боргового навантаження на бюджет, виснаженням міжнародних 

резервів. Вторинні ефекти внутрішніх політичних та економічних потрясінь, анексії Криму та військових дій на 

Донбасі поширилися на більшість секторів вітчизняної економіки. Внаслідок цього поглиблюються існуючі 

диспропорції, прискорюються падіння ВВП, скорочуються об’єми промислового виробництва, виконаних 

будівельних робіт, зовнішньої торгівлі, знижуються обсяги освоєння інвестицій (у тому разі і іноземних) тощо. 

Дослідники відзначають, що Україна погіршила свої позиції за вісьмома з 10 показників, найгірша 

ситуація з гарантіями прав власності, інвестиціями, управлінням державними витратами. Серед країн Європи 

Україна перебуває на останньому місці і належить до списку країн з «репресивною економікою». 

Але не зважаючи на такі показники, Україна має значний інвестиційний потенціал, зокрема: є одним з 

найбільших потенційно містких ринків в Європі; володіє багатими природними ресурсами; має високий рівень 

науково-дослідних розробок у багатьох галузях науки і техніки та значний науково-технічний потенціал; 

володіє значним сільськогосподарським потенціалом (вигідне географічне розташування, сприятливий клімат, 

родючі ґрунти); має добре розвинену інфраструктуру. Окрім того, привабливість української економіки для 

іноземних інвесторів ґрунтується на наявності відносно дешевої кваліфікованої робочої сили, сформованій 

законодавчій базі з вирішення питань іноземних інвестицій, яка, зокрема, впроваджує національний режим 

діяльності для фірм з прямими інвестиціями, посиленні зв’язків з країнами ЄС, членстві в СОТ тощо. 

Підбиваючи підсумки, доречним буде зазначити, що інвестиційний клімат України є не дуже 

сприятливим для заохочення іноземних інвесторів вкладати свої фінансові ресурси в національну економіки. 

Саме тому, для покращення інвестиційної привабливості України необхідно розробити систему заходів з 

активізації інвестиційної діяльності та сформувати належне правове середовище для її розвитку. 
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ІНДИКАТОРИ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО РЕГІОНУ 

 

Привабливість туристичного регіону полягає у наявності достатнього обсягу індикаторів туристичної 

привабливості, серед яких туристичні та природно - кліматичні ресурси, матеріально - технічна база, які 

відповідали потребам туристів і забезпечували високу конкурентоспроможність регіону.  Індікатори, що 

формують вплив на туристичну привабливість регіону представлені на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Індикатори, що визначають рівень туристичної привабливості регіону 

 

Таким чином, відповідно до рисунку можемо стверджувати, що рівень туристичної привабливості 

регіону визначають туристичний потенціал регіону, до якого входять природні та історико-культурні ресурси та 

туристична інфраструктура з її елементами - інвестиційне забезпечення, державне регулювання, екологічна 

безпека та інформаційне забезпечення туристів. Зупинимося на кожному з індикаторів більш детально. 

Туристичний потенціал регіону складається з природних та історико – культурних ресурсів. Історико – 

культурні об’єкти та природні ресурси є важливими елементами при формуванні туристичної привабливості 

регіону. За умов наявності великої кількості природних об’єктів, м’якого клімату, високої якості природних 

джерел, привабливість регіону значно зростає.  До історико-культурних об’єктів належать історичні, 

архітектурні  пам’ятки, сучасні споруди та ін.  Історико – культурні ресурси можуть впливати на формування 

попиту на туристичні ресурси та бути використанні задля отримання прибутку.  

Під туристичною інфраструктурою мається на увазі матеріально – технічна база в регіоні.  До неї входять 

готельні комплекси, які вже існують або нові, що забезпечують туристів житлом на визначений період часу.  

Основною складовою матеріально-технічної бази туризму є засоби розміщення туристів,  які 

забезпечують їх тимчасовим житлом і надають побутові та інші послуги під час подорожі. Також туристам 

можуть надаватися додаткові послуги, серед яких медичні, страхові, спортивні тощо. Туристична 

інфраструктура це великий механізм, який повинен функціонувати безперебійно.  

Інвестиційне забезпечення передбачає наявність всіх чинників, які здійснюють інвестиційний процес – 

умов, ресурсів та заходів. Інвестування галузі туризму передбачає сукупність умов, ресурсів і 

заходів,необхідних для здійснення інвестиційного процесу. Для інвестиційного забезпечення розвитку 

туристичного регіону, слід розглядати та залучати іноземні джерела, внутрішні інвестиційні джерела 

підприємств,заощадження населення (напряму та через фінансові установи) та міжгалузевий рух капіталу. 

Основу державного регулювання туризму становить нормативно-правова база, яка повинна відповідати 

сучасним тенденціям розвитку туристичної індустрії, а саме забезпечувати урахування особливостей її 

функціонування, глибоке проникнення в суть проблем та цілеспрямовану комплексну туристичну політику 

держави. 

Екологічна безпека є одним із найважливіших елементів туристичної привабливості регіону. Екологічна 

безпека  підтримує та забезпечує екологічний баланс у навколишньому середовищі. Вона проявляється у 

захисті інтересів людини та  природи від реальних чи потенційних загроз, які можуть бути спровоковані 

антропогенними та природніми умовами. 

Інформаційне забезпечення займає важливе місце при формуванні туристичної привабливості регіону. 

Адже, від того наскільки якісною та доступною буде інформація про принади регіону залежить кількість 
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туристів, які захочуть відвідати цю територію.  Оптимізація туристичного руху сприятиме не тільки 

регулюванню числа туристів, а й контролю над  завантаженням екологічних систем туристичного регіону. 

Отже, основними індикаторами підвищення туристичної привабливості території є туристичний 

потенціал та туристична інфраструктура. Складовими елементами середовища та системи забезпечення 

привабливості туристичного регіону є: природні туристичні ресурси та ресурси антропогенного походження, 

серед яких  історичні та архітектурні об’єкти,  культурні цінності тощо; матеріально-технічна база туризму: 

туристична інфраструктура та інвестиційне забезпечення туристичної сфери.  
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ТРУДОРЕСУРСНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

 

Процеси глобалізації здійснюють різний вплив на країни і регіони світу; одні економіки більшою мірою 

стають вигодонабувачами глобалізаційного процесу, інші – навпаки. Багато залежить від того, чи 

усвідомлюється на національно-державному рівні певної країни необхідність активної політики з управління 

включенням національної економіки до світового господарства, що глобалізується, регулювання її адаптації до 

вимог і викликів нової епохи розвитку міжнародних економічних відносин – етапу глобалізації. [1, с. 325]  

Нові виклики розвитку міжнародного туризму формуються під впливом ряду чинників: поява нових 

загроз безпеці; диференціація туристів (за культурною ознакою, доходами, освітою і т.п.); постаріння 

населення; прогрес технологій; прискорення темпів урбанізації; кліматичні зміни. У цьому зв’язку на 

національному рівні виникає необхідність якісної зміни пропозиції туристичних послуг і модернізації 

туристичної індустрії у відповідності до таких глобальних імперативів, як інноватизація, екологізація, 

соціалізація (табл.1). [2, с. 22]  

 Таблиця 1 

Імперативи модернізації туристської інфраструктури країн [2, с.23] 

Імператив Характеристики і напрямки модернізації 

Інноватизація Передбачає підвищення інноваційної активності у всіх сферах залучення і 

обслуговування міжнародних туристів і реалізацію новітніх світових досягнень і 

досвіду, удосконалення всіх компонентів інфраструктури; проявляється у випуску 

нових видів туристського продукту; використання нової техніки і технології, 

туристських ресурсів, зміни в організації сервісу і споживання; новий маркетинг і 

менеджмент; виявлення нових ринків.  

Екологізація  Передбачає зменшення навантаження на оточуюче середовище, збільшення зусиль 

щодо його захисту, розповсюдження відповідних цінностей; проявляється у 

впроваджені інновацій відповідної спрямованості і нових стандартів 

обслуговування і відпочинку туристів. 

Соціалізація Передбачає зближення особистих у суспільних потреб, більш повне і різноманітне 

задоволення потреб туристів; проявляється у здійсненні соціально орієнтованих 

трансформацій туристичної діяльності, впровадженні мережевих сервісів, 

створенні індивідуалізованого туристичного продукту; реформування готельних і 

ресторанних ланцюгів обслуговування.   

 

Реалізація зазначених імперативів має передбачати активізацію державної політики у сфері туризму, 

забезпечення додаткового стимулювання підприємств галузі при дотриманні умов ринкової конкуренції. При 

цьому державне регулювання має бути спрямоване не тільки на покращення матеріально-технічних основ 

функціонування галузі, але й на зміну структури туристичних потоків. Для стимулювання може бути 

використано широкий арсенал методів стимулювання туристичного сектору, наявних у світовій практиці. 

Спеціальна підтримка держави має включати: надання податкових, кредитних, земельних, тарифних пільг, 
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бюджетне фінансування інфраструктурних і освітніх проектів. Ці методи мають відігравати модернізаційну  

роль в процесі дотримання вказаних імперативів.  

Важливість врахування трудоресурсного аспекту туристичної діяльності продиктовано тим, що 

спираючись лише на принципи економічної корисності, без розуміння менталітету, культури і т.п. неможливо 

забезпечити ефективний розвиток сфери туризму. 

Значення трудоресурсної складової визначається також тим, що традиційний організаційно-

технологічний перелік засобів забезпечення конкурентоспроможності поступово перестає відігравати ключову 

роль у ринковій боротьбі, вказані види засобів поступово втрачають свою унікальність. Відповідно, створення 

конкурентних переваг, які визначають індивідуальність певного підприємства,  все більше зміщується в бік 

людських ресурсів.  

Крім того, в сфері туризму суттєво обмеженими є можливості заміни людської праці автоматизованими 

засобами виробництва, отже радикального зменшення кількості зайнятих в галузі не відбудеться, навпаки, 

динамічний розвиток туризму стимулює зростання кількості працевлаштованих у даному секторі.  

 Оскільки метою управління людськими ресурсами у сфері туризму є намір отримання туристичним 

підприємством конкурентної переваги, забезпечення успіху завдяки вдалому підбору персоналу, - особливості 

використання  людських ресурсів у туризмі визначаються такими обставинами: [3, с. 171-172]     

- працівники є найважливішою ланкою у діяльності туристичних підприємств; 

- умовою успіху кожної організації, яка функціонує у сфері туризму, є тісний зв’язок сфери мотивування 

працівників з цілями діяльності і стратегічними завданнями розвитку структури.   

Загалом трудоресурсний потенціал як сукупність можливих і наявних трудових ресурсів, які 

використовуються чи можуть бути використані  у господарській діяльності, є одним з найголовніших чинників 

соціально-економічного розвитку країни в цілому та окремих галузей зокрема. Як стратегічний напрям 

покращення трудоресурсного потенціалу слід розглядати створення умов для його оптимального формування, 

використання, відтворення та вдосконалення.  

Стрімкий розвиток сфери міжнародного туризму потребує наукового обґрунтування тенденцій і 

чинників формування та використання трудоресурсного потенціалу даної сфери і на цій основі – обґрунтування 

конкретних заходів оптимізації трудоресурсного забезпечення туристичної сфери. [4, с. 150-151]    

Вирішення проблем трудоресурсного забезпечення туристичної галузі має передбачати, по-перше, аналіз 

умов відтворення і функціонування трудоресурсного потенціалу туристичної сфери, по-друге - виявлення 

недоліків і визначення можливостей удосконалення трудоресурсного забезпечення галузі.  

Таким чином, ключове значення для розвитку сфери туризму мають такі аспекти забезпечення діяльності 

туристичних підприємств: [3, с. 172-173]     

1) забезпечення (на основі визначення поточних і майбутніх завдань діяльності туристичних 

підприємств) відповідної кількості компетентних працівників: 

- визначення у часі і просторі кількісних і якісних трудоресурсних потреб туристичного підприємства; 

- підбір кадрів, виходячи з потреб підприємства, можливостей ринку праці і співпраці з відповідними 

навчальними закладами; 

- управління компетенціями і навичками працівників; 

2) створення в рамках туристичного підприємства таких систем мотивації та комунікації, які нададуть 

можливість досягти високої ефективності праці колективу загалом і кожному працівникові зокрема, 

формування у зв’язку з цим відповідної організаційної культури: 

- створення і підтримка сприятливого іміджу роботодавця; 

- моніторинг потреб працівників; 

- аналіз продуктивності праці та визначення показників, що впливають на зміну показника.  

 З урахуванням того, що на сьогодні питаннями забезпечення зайнятості населення у сфері туризму не 

займається жодна державна структура, актуалізується питання розробки  галузевих програм зайнятості у сфері 

туризму. Загалом дієва система трудоресурсного забезпечення туристичної сфери має передбачати:  

- розробку державних та регіональних програм зайнятості щодо  туристичної сфери; 

- забезпечення якісної підготовки і перепідготовки працівників туристичної сфери, у т.ч. через заклади 

освіти; 

- запровадження міжнародних професійних стандартів для оцінки діяльності працівників туристичної 

сфери; 

- оптимізацію системи трудоресурсного забезпечення туристичної  сфери на рівні держави та регіонів.     

При цьому слід враховувати такі особливості використання трудоресурсного потенціалу в туристичній 

сфері: 

- сезонність динаміки попиту на працівників та зростання попиту на низькокваліфіковану робочу силу в 

активний сезон; 

- різноспрямованість та різнорівневість професійно-кваліфікаційної підготовки фахівців; 

- різноспрямованість використання трудоресурсного потенціалу працівників даної сфери, що 

обумовлено комплексом різноспрямованих завдань діяльності підприємств туристичної сфери; 

- наявність ефекту мультиплікатору зайнятості в туристичній сфері, а також кореляція рівня зайнятості в 

туристичній сфері з рівнем розвитку галузі.    
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Визнання персоналу ключовим елементом забезпечення успіху туристичних підприємств означає 

потребу у відповідному управлінні трудоресурсним забезпеченням, що пов’язано з необхідністю вирішення 

низки проблем, які стосуються пошуку, утримання і розвитку працівників, мотивування, створення відповідних 

умов праці, оцінки ефективності використання персоналу тощо. [5, с. 179] При цьому слід врахувати, що 

людський чинник не лише обумовлює бажаний перебіг подій у діяльності підприємств туристичної сфери, а й 

вимагає дотримання ряду вимог. Фактично мова йде про більш широке поняття, ніж персонал – про 

формування людського капіталу туристичного підприємства. 

Слід також враховувати, що визначальними чинниками формування трудоресурсного забезпечення 

туристичної галузі є такі:  

- рівень доходів населення (і відповідна кореляція з показниками кількості театрів, пам’яток архітектури, 

монументального мистецтва та ін.); 

- рівень розвитку туристичної інфраструктури (санаторно-курортного та готельно-ресторанного 

господарства). 

Таким чином, суттєво зростає важливість прогностичних оцінок в сфері трудоресурсного забезпечення 

туристичної галузі, у тому числі в контексті включення вітчизняної туристичної галузі до міжнародного 

туристичного ринку.  
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РОЛЬ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

Активізація регіонів і зростаюча їхня роль на внутрішніх і зовнішніх ринках, потреба вирішення 

складних територіальних проблем, забезпечення комплексно-пропорційного розвитку регіонів і високого рівня 

життя їх населення пов’язана із необхідністю перебудови економіки, особливо у проблемних регіонах, до яких 

зокрема відносять старопромислові. Тож, систематизація зарубіжного досвіду щодо реструктуризації 

економіки, підвищення конкурентоспроможності проблемних регіонів, зокрема за рахунок збільшення частки 

галузей невиробничої сфери (туристичного й готельно-ресторанного господарства) й можливості його 

імплементації до українських реалій є надзвичайно важливим науково-практичноим завданням.  

Особливу актуальність проблема підвищення конкурентоспроможності набуває для територій, які не 

спроможні самостійно вирішити свої соціально-економічні проблеми або реалізувати свій високий потенціал й 

потребують активної підтримки з боку держави, тобто проблемні регіони. Виділяють декілька типів 

проблемних регіонів: слаборозвинуті, депресивні, кризові, старопромислові й прикордонні. Економічні 

проблеми старопромислових районів пов’язані з характерними особливостями території, до яких відносять[1]: 

практично повне залучення у господарський обіг природних ресурсів; високу щільність населення; 

переважання галузей індустрії, що зародилися у період промислової революції; надвисокий рівень концентрації 

виробництва; застарілу фізично й морально виробничу й соціальну інфраструктуру; високу щільність 

застарілих, забруднюючих навколишнє середовище підприємств; кризові явища в економіці, політиці, екології. 

Підвищення конкурентоспроможності старопромислових регіонів України можливо за умови 

реструктуризації їх економіки, тобто розвитку традиційних й розширення нових видів економічної діяльності, 

що дозволить забезпечити довготривалий, стійкий й ефективний соціально-економічний розвиток територій. 

Головна мета диверсифікації полягає в ефективному соціально-економічному розвитку регіону через 

стимулювання розвитку альтернативних галузей економіки.  

Враховуючи необхідність диверсифікації економіки старопромислових регіонів пропонуємо звернути 

увагу на розвиток туристичної галузі й проаналізувати досвід зарубіжних країн [2,3,4] щодо її активізації й ролі 

у вирішенні питань проблемних територій (таблиця 1).  

 

http://www.erjournal.ru/
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Таблиця 1 

Результати диверсифікації економіки проблемних міст: зарубіжний досвід 

Назва міста/ 

провідна галузь 

економіки 

Напрямки 

диверсифікації 

економіки міста 

Параметри ефективності диверсифікованості 

Пулман 

(США)  

Машинобудування 

Центр туризму Ухвалення рішення Верховним судом США про 

входження Пулману до складу міського округу Чикаго; 

Визнання державою історичного об'єкту охорони 

Пулману в масштабі міста, штату й країни завдяки 

активній соціальної позиції жителів. 

Солтвиль 

(США) 

Хімічна 

промисловість 

Туристичний і діловий 

центр 

Прийняття Агентством щодо захисту навколишнього 

середовища США заходів щодо поліпшення екологічної 

ситуації в місті. 

Активний розвиток малого (сімейного) бізнесу: введення 

великого набору пільг і переваг, консультаційна 

підтримка тощо. 

Биг Стоун Гэп 
(США) 

Вугільна 

промисловість 

Використання 

екотуризму для 

залучення нових 

інвестицій і створення 

робочих місць за 

рахунок підтримки 

місцевих підприємців 

Створення місцевої інфраструктури: місцевий коледж 

(спеціальні семінари для підприємців), центр розвитку 

малого підприємництва, кредитна установа місцевого 

розвитку (спеціальні позики для місцевих бізнесменів, що 

зайнялися екотуризмом: каякинг, рафтинг, велоспорт, 

кемпінг, а також індустрії Bed and Breakfast).  

Місто успішно перепрофільоване в центр екотуризму. 

Кардифф Бэй 
(Великобританія) 

Вугільна 

промисловість 

Розвиток сфери 

туризму й індустрії 

розваг. 

Диверсифікованість економіки міста за допомогою 

механізмів державно-приватного партнерства (створення 

й функціонування “корпорацій міського розвитку”) у 

напрямку розвитку підприємств туристичного й готельно-

ресторанного господарства. 

Забезпечення приросту реального валового 

територіального продукту на 76,4 % за 2001-2011 роки. 

Теннант Крик 
(Австралія) 

Вугільна 

промисловість 

Туристичний центр Організація переселення спеціалістів гірничевидобувної 

галузі до інших родовищ. 

Перепрофілювання міста у туристичний центр, розвиток 

відповідної туристичної й логістичної (побудовано 

залізничну дорогу) інфраструктур. 

 

Узагальнюючи досвід реструктуризації економіки окремих міст країн світу, в яких провідну роль в 

економічному зростанні й підвищенні соціально-економічного рівня було відведено саме розвитку туризму, 

слід звернути увагу на те, що спільним для реалізації вищезазначених проектів було: переважання 

інфраструктурних проектів; комплексне інвестиційне планування; поєднання зусиль громадськості, 

підприємств, державної, регіональної й муніципальної влад в рамках спеціально створених нових інститутів – 

корпорацій територіального розвитку.  

Отже, для підвищення конкурентоспроможності проблемних регіонів України найбільш перспективним є 

розвиток туризму. Туристичний бізнес є вигідним видом вкладення капіталу, адже він дає прямий та 

швидкісний економічний ефект (окупність витрат складає 2-4 роки, витрати на створення одного робочого 

місця у 20 разів нижче, ніж у промисловості )[5, с. 74]. 

Старопромислові регіони України, зокрема Донецький мають всі необхідні передумови для інтенсивного 

розвитку як внутрішнього так і в’їзного туризму: особливості географічного розташування та рельєфу, 

сприятливий клімат, наявність природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу [6]. 

Кліматичні умови Донецького регіону за окремими показниками є навіть більш сприятливими ніж у визнаного 

курорту України АР Крим. Так, кількість ясних днів в Донецькій області складає 140-150 на рік (Крим – 115-

143), кількість днів з температурою вище 15 градусів варіюється в межах 125-130. Рекреаційно-туристичний 

потенціал Донецького регіону формують:  Слов'янський курорт, узбережжя Азовського моря, спалеосанаторій в 

соляній шахті міста Соледар Артемівського району, агросадиби сільського туризму. Сумарна кількість 

санаторно-курортних закладів складає 16% від загальноукраїнської кількості.   

Незважаючи на наявні об’єктивні передумови, туристичний сектор не відіграє належної ролі в 

господарському комплексі регіону, що підтверджується як часткою туристичних послуг в загальному обсязі 

наданих послуг області, так і часткою регіону у загальнонаціональному обсязі наданих туристичних послуг 

країни.  

Посилення ролі готельно-ресторанного господарства у розвитку регіону, як свідчить зарубіжний досвід, 

неможливо без стратегічного планування та реалізації інвестиційних проектів. Наразі обсяг інвестицій у 

готельно-ресторанну галузь Донецького регіону є вдвічі нижчим за середньонаціональний показник (близько 

1% інвестицій в основний капітал регіону). З огляду на зазначене вище, особливої актуальності набуває 
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використання кластерної системи, тобто об'єднання взаємопов'язаних підприємств та організацій, діяльність 

яких спрямована на забезпечення, надання туристичних послуг, що дозволить активізувати розвиток даної 

галузі в економіці регіону. Туристичний кластер має об'єднати: туристичні фірми та агентства; підприємства 

готельно-ресторанного господарства, громадського харчування; навчальні заклади, що забезпечують підготовку 

фахівців у сфері туристичної індустрії та готельно-ресторанного господарства; організації та установи, що 

забезпечують інформаційний, юридичний, науково-методичний супровід. 

Таким чином, розвиток туристичної сфери, зокрема готельно-ресторанного господарства мають стати 

тією рушійною силою, яка сприятиме перепрофілюванню економіки проблемних регіонів країни, завдяки 

створенню нових робочих місць й загальному підвищенню обсягів наданих послуг. Впровадження заходів щодо 

розвитку інфраструктури туризму, відповідно, призведе до збільшення частки нематеріального сектору у 

господарстві регіону; покращенню стану навколишнього природного середовища, завдяки екологічно безпечній 

діяльності підприємств галузі; розвитку комунікаційної інфраструктури регіону, та в решті решт, підвищенню 

рівня добробуту населення, тобто реалізації головної мети регіональної політики країни. 
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                                       АКТУАЛЬНIСТЬ РОЗВИТКУ ЕЛIТНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

У науковій літературі та засобах масової інформації наразі велику увагу приділяють розвиткові 

соціального туризму, який дозволяє залучати до туристичної діяльності найбільш незахищені верстви 

населення. Тому твердження про актуальність розвитку елітного туризму в країні, де рівень бідності становить 

24,1% може здатися парадоксальною. Але це дійсно так.  

Лакшері-сегмент (від англ. Luxury - розкіш) ринку послуг, у тому числі й туристичних, в Україні 

практично нерозвинений. Свої потреби у VІР-послугах заможні люди задовольняють за кордоном не лише 

тому, що це модно, престижно, але й тому, що в Україні цього майже неможливо зробити. Кількість дуже 

забезпечених людей в Україні незначна. Але навіть ґрунтуючись на тих даних, які щорічно публікує журнал 

“Фокус”, оцінюємо, що сумарні статки 200 найбагатших людей в Україні лише у 3-4 рази менші за доходи 

державного бюджету. Але ж кількість користувачів VІР-послугами не обмежується цим списком: їх набагато 

більше. До них можна віднести представників політичної, адміністративної, релігійної, економічної, військової, 

культурної, спортивної та наукової еліти.  

Про актуальність розвитку в Україні елітного туризму свідчать наступні суспільно значущі функції, які 

він здатен виконувати.  

Політична. Полягає у зміцненні престижу держави, налагодженню добросусідських відносин, зв’язків 

між представниками політичної еліти.  

Економічна. Еліта належить до найбільш забезпечених верств населення і концентрує в своїх руках 

значні статки. Кожна з країн прагне розвивати елітний туризм, щоб збільшити доходи від туристичної 

діяльності, яка, як відомо, здійснює мультиплікативний ефект на інші галузі і сфери економіки, підвищує 

загальний рівень добробуту населення. Україна повинна прагнути розвивати внутрішній елітний туризм. Це 

допоможе скороченню вивозу валюти за кордон та сприятиме наповненню бюджету і використанню 

http://www.samoupravlenie.ru/50-02.php
http://www.samoupravlenie.ru/50-02.php
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витрачених коштів на благо українського народу. Зрозуміло, що у зв’язку з цим повинна бути зацікавленість у 

розвитку і в’їзного елітного туризму. Окрім того, значну частину поїздок економічної та бізнесової еліти 

становлять ділові поїздки, які мають на меті налагодження бізнесових контактів, укладання договорів, 

презентацію продукції фірми за кордоном і т.п., що теж сприяє зростанню добробуту, як особистого, так і 

країни, в якій даний бізнес розвивається.  

Індуктивна. Розвиток елітного туризму здатен сприяти розвиткові інших галузей та сфер економіки. Він 

може дати імпульс розвитку депресивних та неперспективних територій. Дає життя новим видам і формам 

туризму. Залучає до рекреаційно-туристичного ресурсокористування нові, під час несподівані, об’єкти 

природного і антропогенного походження.  

Розвиваюча. З одного боку, ця функція є продовженням економічної та індуктивної функцій, оскільки 

впливає на розвиток сфери обслуговування, рекреаційно-туристичної інфраструктури, нових видів туризму 

тощо. З іншого боку, вона пов’язана зі значенням туризму для самих подорожуючих. Подорожуючи по різним 

країнам, обираючи різноманітні способи і засоби задоволення своїх потреб у відпочинку, спілкуванні, 

самовдосконаленні та самовираженні, туристи розвиваються як особистості, розширюють свій світогляд, 

поглиблюють освіту, набувають нових знань та вражень.  

Вдосконалююча. Обслуговування VІР-персон вимагає відпрацювання професійної майстерності 

обслуговуючого персоналу, передачі досвіду молодим поколінням, підвищення якості послуг, що 

розповсюджується й на масовий туризм. Багато знахідок, зроблених з метою удосконалення обслуговування, 

стали з успіхом використовуватись і щодо задоволення потреб інших верств населення. Наприклад, в 

курортних готелях шаленим успіхом користується система “all inclusive”, що нагадує клубне обслуговування, 

попитом користуються послуги індустрії краси і т.п.  

Комунікативна. Географія поїздок еліти є більш широкою, ніж у масовому туризмі. Це сприяє 

встановленню контактів між представниками різних націй, виникненню інтересу до інших народів та їх 

культур, робить країни більш відомими у світі. Тому комунікативна функція, яка притаманна туризму взагалі, в 

елітному туризмі проявляється більш глибоко.  

Репрезентативна. Ця функція тісно пов’язана з попередньою. Подорожуючи в інші країни, VІР-туристи 

в більшій мірі, ніж звичайні репрезентують свою країну, її культуру, цінності. Спосіб та місце відпочинку 

служать представницьким цілям, свідчать про статус, становище особи, її престиж.  

Просвітницька. Подорожуючи, представники еліти можуть читати лекції, давати концерти, вистави, 

організовувати майстер-класи, творчі зустрічі, несучи культуру в маси. Спілкування з людьми, які отримали 

елітарну освіту та виховання, є надзвичайно корисним у виховному плані.   

Трендоформуюча. Смаки представників еліти характеризуються досконалістю, різноманіттям. Вони 

мають доступ до кращих ресурсів. Вони завжди на видноті, до них прикуті погляди багатьох людей, що 

прагнуть їм наслідувати. Тож представники еліти є законодавцями мод у багатьох галузях суспільного буття. 

Це стосується й туризму. Багато з видів відпочинку, започаткованих VІР-персонами, стали модними серед 

широких верств населення.  

Партіотична. Стосується як внутрішнього, так і виїзного туризму. Відпочиваючи в рідній країні, 

представники еліти вчаться любити й цінувати її та свій народ, бачать проблеми його існування та прагнуть 

допомогти їх вирішити. Відпочиваючи за кордоном, відчувають себе представниками свого народу, 

спостерігають за різними сторонами життя іноземних держав, набувають нового досвіду, прагнуть запровадити 

його на Батьківщині. 

На сьогодні туризм для України є важливим чинником соціально-економічного розвитку як у середині 

держави, так і в зовнішньоекономічній діяльності. Вже зараз туристична галузь виробляє 8% валового 

внутрішнього продукту та 20% зовнішньоторговельного обороту України. 

                                                                

Література: 

1. Гулич О. Науково-методичні підходи та алгоритм розробки регіональних програм розвитку 

рекреаційної сфери / О. Гулич // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова 

трансформація України: проблеми та перспективи (Збірник наукових праць) / НАН України. Інститут 

регіональних досліджень. Л., 2004. Вип. 1 (XLV). 623 с.  

2. Дишловий І.О. Новітні тенденції в стратегічному управлінні організаціями туристичної індустрії /                 

І.О. Дишловий, Д.О. Светлична // Механізм регулювання економіки. - 2011. - №1. - С.128-137.  

3. Донець Л.І. Туристичний бізнес і його роль у загальній стратегії розвитку України/ Л.І. Донець, І.В. 

Давидюк // Торгівля і ринок України. - 2010. - Вип.29, т.1. - С.45-49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tourlib.net/statti_tourism/all_inclusive.htm


185 

БОРОВИЦЬКА В., 

студентка 3 курсу 

спеціальності «Менеджмент» 

Маріупольського державного університету 

 

РОЗВИТОК ТЕМАТИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

СОТ прогнозує в XXI ст. справжній бум подорожей (кількість подорожуючих в світі до 2020 року зросте 

до 1,6 млрд. чоловік в рік, що означає збільшення туристичних прибуттів у 2,4 рази в порівнянні з 2000 роком), 

проте, час, який люди зможуть виділяти на свій відпочинок, скоротиться. Згідно з дослідженням ВТО «Impact 

on Tourism» мандрівники XXI ст. будуть «багаті грошима, але бідні часом». В результаті, вони стануть шукати 

туристський продукт, що включає в себе максимум задоволень за мінімум часу. Процвітатимуть тематичні 

парки і круїзні подорожі, оскільки люди зможуть відвідати кілька місць за короткий термін. 

За прогнозами UNWTO витрати «середнього» туриста в відвідуваною країні, крім витрат на проїзд до 

країни і назад, виростуть з 1000 дол. до приблизно 1300 дол. в 2020 р. З них на харчування відводиться близько 

40% витрат, на проживання - 30%, на проїзд всередині країни - 8% та інші витрати - 22%. 

Завдяки цим двом факторам надходження від міжнародного туризму до 2020 року зростуть майже в 2 

рази і складуть понад 2 трильйонів дол. 

Все це пояснює значну активізацію багатьох країн, спрямовану на розвиток у себе туристичного сектора, 

а якщо взяти до уваги той вплив, який туристичний потік надає на економіку приймаючих країн, то все стає ще 

більш зрозумілим. 

За останні роки туристичні вподобання українців істотно змінилися. В першу чергу, щодо географії 

подорожей та витрат на відпочинок. 

Згідно зі статистикою вітчизняних туроператорів в 2015-2016 роках продажі закордонних турів 

скоротилися майже в два рази, а попит на тури всередині країни виріс на третину. Крім економічної кризи 

важливою причиною вибору України місцем відпочинку став патріотизм і мода на все українське. Плануючи 

маршрути подорожей всередині країни, українці приділяють велику увагу екскурсійній програмі. У тур-фірмах 

навіть визначили нову категорію туристів - "тих, хто вивчає свою країну". 

Теоретики туризму прогнозують, що одним з найпопулярніших видів туризму до 2020 рік стане 

тематичний, який вже зараз активно розвивається. 

Тематичний туризм передбачає підвищений інтерес до якогось явища (наприклад, кліматичних 

особливостей, флори і фауни місцевості), який превалює над звичайними мотивами відпочинку. Популярність 

тематичних парків, як місця для відпочинку, зростає з кожним роком. Тематичний (або концептуальний) 

туризм, заснований на антропологічному розумінні культури, розширює мотивацію і дає можливість розкрити 

комплексно місцеві культурні особливості. 

Особливістю тематичного туризму є фокусування сприйняття туриста на відмінних характеристиках 

дестинації (географічна територія з визначеними кордонами, яка може залучати і задовольняти потреби 

широкої групи туристів) в рамках знайомства з одним з аспектів її історії та культури.  Наприклад, тематичний 

маршрут в Греції «Подвиги Геракла» використовує тему, знайому більшості туристів, і це створює у останніх 

значимий зв'язок з відвідуваними місцями, які в іншому випадку, залишили б їх байдужими. 

Тематичний туризм сприяє розширенню ареалу туристських відвідувань за рахунок об'єднання в 

тематичний культурний маршрут пам'яток, які самі по собі не створюють достатньої привабливості для 

туристів, культурних пам'яток «другого» і «третього» плану. 

Багато популярних сьогодні напрямки тематичного туризму, такі як індустріальний і гастрономічний 

туризм, органічно змішують спадщину і сучасність, демонструючи живе продовження традицій.  

Неможливо відокремлювати тематичний туризм від інших його видів. Він переплітається і включає в 

себе багато інших з них. Наприклад: 

- спортивний туризм (змагання, марафони, велотури, піші тури і т.д.); 

- культурний туризм (об'єднує в собі широкий спектр споживчої туристської діяльності, яка формує 

розуміння відмінних характеристик окремої дестинації, будь то культурно-історичну спадщину, сучасне 

мистецтво, повсякденний стиль життя і т.д.); 

- арт- туризм (тематичні тури, присвячені окремим аспектам художньо-творчого життя дестинації, 

включаючи місця і пам'ятки, пов'язані з розвитком художніх стилів (скажімо, стиль модерн), в архітектурі, 

прикладному мистецтві, літературним і кіно-творчості); 

- винний туризм (винний туризм - тематичний вид туризму, який передбачає ознайомлення з 

виробництвом, традиціями споживання, дегустацію і придбання алкогольних напоїв безпосередньо у виробника 

в конкретному регіоні. В Україні існують всі передумови для успішного розвитку винного туризму, оскільки 

держава входить в двадцять світових лідерів виробництва цього напою.); 

- подієвий туризм (фестивалі, свята обраної дестинації, так наприклад «Великодні свята у Львові». У це 

свято у Львові проходитимуть фольклорні свята, тематичні виставки, театралізовані дійства, концерти і т.д.); 

- гастро-туризм (фестивалі і свята вина, сиру, пива і місцевих кулінарних фахівців); 

- лікувальний туризм (подорож із метою відпочинку, оздоровлення і лікування); 
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- релігійний туризм (подорож, яка має за мету виконання релігійних процедур, місій, відвідування 

святих місць та ін.); 

- фітнес туризм і багато інших видів туризму. 

Тематичний туризм дозволяє скорочувати сезонні коливання туристських прибуттів і 

продовжувати туристський сезон. Тематичні парки є одними з найбільш важливих трендів сучасного 

туризму. І все це особливо добре працює в зв'язці з різними кіно і медіа-продуктами. 

Інтерес туристів до «зоряним» місць, які тим чи іншим чином «засвітився» в різних кінофільмах і 

теле-продуктах давно використовується для просування тих чи інших туристичних маршрутів. Згідно з 

опитуваннями управління по туризму Великобританії «VisitBritain», 40% туристів хотіли б побувати в 

місцях, які вони бачили в фільмах. З цієї причини VisitBritain активно розвиває тему кінотуризм, 

підтримуючи найпопулярніші кінострічки, які виходили на екрани протягом останніх 15 років, в їх числі: 

фільми про Джеймса Бонда, Робін Гуда, Шерлока Холмса і Гаррі Поттера. Якщо у того чи іншого 

туристичного регіону є відповідні можливості, то він може наслідувати приклад Великобританії і значно 

посилювати свій туристичний сектор за допомогою кіноіндустрії. Все це підтверджується такими даними 

від UNWTO: 25 тематичних парків змогли гідно конкурувати з десятками тисяч інших туристичних 

місць в світі, забравши на себе 20% всього світового туристичного потоку. І більшість з цих парків були 

тісно пов'язані з кіноіндустрією і кіно-франшизами. Серед них провідне місце займають парки Уолта 

Діснея і Universal Studio. 

Компанія Disney продовжує активно нарощувати позиції своїх тематичних парків, за рахунок 

випуску нових частин фільму «Зоряні війни» і відкриття відповідних їм атракціонів. 

І це не випадково, що передові гравці Голівуду направляють все більшу і більшу частину своєї уваги на 

створення саме «туристичних» кіно-франшиз, так як це дійсно один з головних і найбільш 

перспективних трендів сучасної туристичної та кіноіндустрії. Такими є основні тренди та перспективи 

розвитку сучасного тематичного туризму. 
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СТАЛИЙ ТА БЕЗПЕЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 

 

Сталий розвиток на сьогодні є пріоритетним напрямом функціонування людської спільноти. ХХ століття 

було століттям техногенним, яке значно вичерпало природні ресурси планети та поставило перед людством 

необхідність розробки нової парадигми суспільного розвитку. Концепція сталого розвитку вийшовши з 

вирішення екологічних проблем, у ХХІ сторіччі прийшла до розуміння поєднання усунення екологічної кризи 

зі змінами у технологіях і управлінні виробництвом та новими економічними відносинами і соціальним 

устроєм. Загалом критеріями реалізації нової парадигми існування цивілізації мають бути економічна 

ефективність, екологічна безпека і соціальна справедливість. Сучасний етап розвитку України ставить 

завданням перехід до сталого розвитку країни в цілому та кожного регіону окремо. Суспільно-політичні події 

минулих років призвели до значних змін у соціально-економічному розвитку регіонів та зумовили необхідність 

чіткого окреслення напрямків змін подальшої державної регіональної політики. Формування та реалізація 

політики сталого розвитку неможливі без якісного управлінського персоналу, адже вона залежить від їх 

готовності та спроможності на належному рівні виконувати свої професійні обов’язки.  

Метою публікації є дослідження значущості управлінського аспекту в досягненні сталого та безпечного 

розвитку регіонів України. 

Одним із основних науково-організаційних принципів сталого розвитку є регіональність. Для 

забезпечення сталого та безпечного розвитку країни необхідною є регіональна політика сталого розвитку. 

Світовий досвід доводить, що баланс сил в державі, її територіальна цілісність та поступовий прогрес залежить 

від врахування державою специфіки та можливостей розвитку регіонів, розширення їх прав та обов’язків в 

сфері реалізації державної регіональної політики. 
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У сучасних умовах стало неминучим оновлення форм та методів управління економікою, особливо на 

регіональному рівні. Одним із основних підходів у регіональному у правлінні та здійсненні економічної 

політики регіонів України є курс до сталого та безпечного розвитку [1]. 

Сталий розвиток регіону є метою кожного регіону України. Сучасний регіональний розвиток України, 

його стан та тенденції, оцінка спроможності регіонів до відновлення після кризи є проблемними питаннями 

державної регіональної політики. Основні заходи у сфері економічного розвитку останнім часом спрямовані на 

вирішення гострих викликів, щоб досягти більшої стійкості. Фактичні показники економічного розвитку 

регіонів України свідчать про подальше поглиблення нерівномірності їх розвитку. Особливо ці тенденції 

посилилися внаслідок суспільно-політичних та соціально-економічних кризових процесів, які відбувалися в 

країні протягом 2014–2015 рр, що значно уповільнює рух до стану сталості. 

У зв’язку із зростанням негативних тенденцій у регіонах та задля досягнення сталого та безпечного 

розвитку регіонів України було прийнято у 2014 році Державну стратегію регіонального розвитку на період до 

2020 року. Відповідно до цього документу кожна з областей (окрім АР Крим та м. Севастополя) у 2014 році 

розробила власну стратегію розвитку. Метою розробки та реалізації регіональних стратегій є упорядкування 

стратегічного планування на рівні регіонів та надання системності управлінню регіонами на місцях [3]. 

У Державній стратегії регіонального розвитку проголошено інтегрований підхід до формування та 

реалізації державної регіональної політики, який передбачає поєднання трьох принципових складових: 

галузево-секторальної, територіально-просторової, управлінської. Такий підхід дозволяє комплексно оцінити 

реалії соціально-економічного стану кожного регіону та виробити бачення їх перспективного розвитку, 

механізми розкриття внутрішніх резервів, інструменти побудови господарського комплексу, що стабільно 

розвивається. 

Управлінська складова регіональної політики в Україні передбачає забезпечення єдності підходів до 

формування і реалізації політики регіонального розвитку у всіх регіонах, створення єдиної системи 

стратегічного планування та прогнозування розвитку держави і регіонів, оптимізацію системи територіальної 

організації влади.  

Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку передбачає створення бази для реалізації 

ефективної регіональної політики – механізмів та інструментів державного управління регіональним розвитком, 

які б відповідали вимогам часу й проблемам, які стоять перед регіонами. Це вимагає зміни процесів 

стратегічного планування та реалізації поставлених завдань на всіх територіальних рівнях, створення 

ефективних механізмів вертикальної й горизонтальної координації (а не вертикального підпорядкування) 

пріоритетів і завдань на різних рівнях та в різних галузях розвитку територій, а також зміну самої системи 

територіальної влади – посилення децентралізації влади [3]. 

Також, управлінська складова означає здійснення серйозних інвестиції у розвиток людського капіталу – 

у навчальні програми та практичні програми вдосконалення кваліфікації спеціалістів центральних, 

регіональних і місцевих органів влади, які відповідають за розробку, впровадження та контроль за виконанням 

політики регіонального розвитку, створення дослідницької професіональної мережі регіоналістів – осіб, які 

зацікавлені в ефективному й стабільному регіональному розвитку.  
Регіон стає фактично стержнем державної влади: владні повноваження від національного рівня 

переходять до регіонального, що сприяє укріпленню ролі регіонів у державі. Фактично всі проблеми соціально-

економічного та екологічного характеру беруть свій початок на регіональному (місцевому) рівні, а потім 

набирають державних, глобальних масштабів. У зв’язку з цим починати глибинні та всебічні реформи в 

соціально-економічній та екологічній політиці слід з регіонального рівня, а не тільки на макрорівні. 

Політика регіонів може не завжди співпадати із загальною політикою держави, так як регіони мають 

власну специфіку, що впливає на їх  спеціалізацію та профільні напрями розвитку. В той же час політика 

регіонів не повинна вступати в протиріччя із положеннями загальнонаціональної стратегії розвитку та бути 

погодженою з центральними органами управління. Підхід до формування стратегій розвитку регіонів повинен 

бути уніфікованим та розроблятися згідно з Методикою розроблення регіональних стратегій [2]. 

В рамках забезпечення сталості регіонів управлінські органи держави повинні сприяти пошуку 

консенсусу і зв’язку між регіонами, включаючи визначення цілей, часових рамок та просторових меж; 

збиранню й аналізу адекватних даних та інформації, формуванню баз даних щодо потреб і можливостей 

розвитку регіонів, посилення діалогу між центральними органами виконавчої влади; розвитку законодавчої, 

фінансової та адміністративної систем, які регулюють складні ієрархічні види координації; пошуку балансу 

інтересів і компетенцій між сферами державної політики, регіонами й територіальними рівнями влади для 

надійного функціонування управлінської системи в цілому; оцінюванню та моніторингу результатів державної 

політики з метою уникнення інформаційних розривів, покращенню якості рішень, що приймаються її 

суб’єктами на всіх територіальних рівнях влади [4, 174 с.]. 

Не менш важливим завданням для якісного управління є кадрова політика. Працівники повинні розуміти 

концепцію сталого розвитку людства, її основні складові та бути зацікавлені у її реалізації. З цією метою 

доцільним є прийняття на загальнодержавному рівні стратегії державної кадрової політики. На сьогодні в 

Україні є лише її проект.  

Отже, на сучасному етапі розвитку України актуальним є завдання переходу до сталого розвиту країни в 

цілому та для кожного її регіону. Збалансований розвиток регіонів країни має бути орієнтований на 

забезпечення умов, які дозволять кожному регіону країни мати необхідні та достатні ресурси для забезпечення 
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гідних умов життя населення, комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності економіки. 

Стратегічним напрямом розвитку регіональної політики сьогодні повинна стати реалізація нової, активної ролі 

регіону як суб’єкта сталого розвитку. Стратегія переходу регіону до стану стійкості повинна бути направлена 

на три основні сфери – екологічну, економічну та соціальну – у їх взаємодії, оскільки процеси у кожній з них 

взаємопов’язані. Важливим аспектом реалізації цієї мети є якісне та ефективне управління. Сьогодні необхідне 

проведення відповідних реформ в управлінській сфері, якісний та «розумний» підбір персоналу та їх 

подальший розвиток, що можливий створенням єдиного регламенту регіонального управління.  
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ПОТЕНЦИАЛ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 

 

Исследование развития мирового круизного рынка за последние годы показывает стабильный рост 

объемов пассажирских туристических перевозок как морскими, так и речными маршрутами. Около 13 млн. 

Человек побывали в круизных путешествиях различного вида. [3]. Несмотря на снижение туристической 

активности через развитие финансового кризиса, ведущие мировые круизные компании не отменяют туры в 

связи с отсутствием спроса. Кроме того, такие "акулы" круизного бизнеса, как "Сarnival Cruise Lines", "Royal 

Caribbean Cruises Ltd", "Crystal Cruises" не только не планируют сокращать объемы своей деятельности, но и 

спускают на воду новые круизные лайнеры, разрабатывают новые интересные направления для путешествий. 

Конечно, лидеры мирового круизного бизнеса все-таки испытывают на себе влияние экономического 

кризиса, хотя и в меньшей степени, чем мелкие его участники. Например, "Сarnival Cruise Lines" - крупнейший 

североамериканский оператор морских круизов. Несколько уменьшить количество путешествий в европейском, 

пока непопулярном направлении. Из-за снижения доходов основного круга клиентов компания увеличивает 

долю продаж путевок в своем традиционном регионе - Карибский бассейн, берег США, Мексики, Канады. Но 

все же она планирует организацию круизов в такой популярной среди туристов зоне, как Средиземное море [4]. 

В целом же профессиональные участники мирового круизного рынка проводят параллели между 

финансово-экономической ситуацией и кризисом человеческого доверия, сложившейся 2001 после терактов в 

Нью-Йорке, когда объемы круизных путешествий катастрофически снизились и некоторые компании 

обанкротились или существенно сократили персонал. Тогда никто и не подозревал, насколько смогут 

увеличиться объемы перевозок в круизном бизнесе. С оптимизмом смотрят в будущее и члены международной 

ассоциации Cruise Lines International Association, которые намерены увеличить количество туристических 

пассажирских перевозок [3]. 

Положение на мировом рынке круизов обусловливает и то, что украинскому бизнесу не стоит 

отворачиваться от идеи их развития в Черноморском регионе, тем более, что потенциал есть. Пассажирский 

терминал порта Одесса в 2014, принял 69 судозаходов больших круизных судов, то есть около 75 тыс. 

Пассажиров, а за 10 месяцев 20015 г. Через морской вокзал 73 раза проходили иностранные круизные лайнеры, 

привезя в город около 89 тыс. Пассажиров и это без учета судозаходов круизных судов типа "река-море", а 

также грузопассажирских судов регулярной линии «Одесса - Стамбул - Одесса". Радует и то, что на 2016 г. 

Одесский морской порт 57 заявок на судозаходы иностранных круизных судов, при том, что в настоящее время 

грузовой морской транспорт в большинстве своем стоит в портах или перевозит грузы по сверхнизким 

расценкам [5]. 

Знаковым событием в сфере развития круизного бизнеса в Украине стала международная конференция 

"Blaсk Sea Cruise ", организованная Одесским морским портом, Ассоциацией портов Черного и Азовского 

морей, участие в которой также приняли владельцы, операторы круизных лайнеров, администрации 
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припортовых городов, финансовые учреждения [6]. На конференции обсуждалась проблематика пассажирских 

и круизных перевозок в Черноморском регионе, портовой пассажирской инфраструктуры, административного 

содействия, повышение качества обслуживания туристов, проводились презентации инвестиционных проектов 

по развитию туристической инфраструктуры портовых городов и регионов. 

После конференции ее участники пришли к нескольким выводам, среди которых, например, такой: 

туристический бизнес в Украине, а особенно в Черноморском регионе, имеет достаточно высокий потенциал 

для развития, так как Одесса является одним из процветающих и наиболее привлекательных портов 

Черноморского бассейна с точки зрения географического положения, инфраструктуры, культурных 

памятников; для развития круизного бизнеса необходимо выполнить несколько условий, а именно внедрить 

туристический бизнес и его развитие путем повышения имиджа как всего Черного моря с точки зрения 

туристического маршрута, так и каждого из его портов; достичь соответствия обслуживания туристов их 

потребностям быть разного уровня, установить такой уровень расходов для туриста, который был бы 

адекватным качества услуг, а также отвечал мировому уровню цен. 

В современных условиях особенно остро перед украинским круизным бизнесом стоят несколько 

насущных проблем, мешающих активно интегрироваться в международный туристический рынок [7]. Это, во-

первых, не соответствующий мировым стандартам качества и безопасности пассажирский флот, от которого 

после распада СССР остались единицы действующих судов. Во-вторых, отсутствие инфраструктуры, как 

портовой, так и туристической, культурной. В-третьих, административные препятствия в виде осложненных 

таможенных и пограничных процедур. 

С целью решения обозначенных и целого ряда других проблем по развитию рынка круизов в Украине 

необходимо принимать меры не только на уровне судоходных компаний, портовых комплексов, туристических 

фирм, но и на уровне государства, так как ситуация на финансовом рынке, ситуацию повредит привлечь 

большой объем долгосрочных инвестиций для строительства новых судов или реконструкции инфраструктуры. 
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СИСТЕМА СЛУЖБОВОГО ПРОСУВАННЯ В ЯПОНІЇ 

 

Менеджмент у Японії, як і в будь-якій іншій країні, відображає її історичні особливості, культуру і 

суспільну психологію. Він безпосередньо пов'язаний із суспільно-економічним устроєм країни. Японські 

методи управління в корені відмінні від європейських і американських. Але це не означає, що японці 

управляють більш ефективно. Японський менеджмент, заснований на колективізмі, мається на увазі 

використання морально-психологічних важелів впливу на особистість. Насамперед, це почуття боргу перед 

колективом, що в японському менталітеті аналогічно почуттю сорому. Зважаючи на те, що податкова система 

працює на зрівняння доходів і матеріального стану населення у суспільстві, мінімальне розшарування по 

добробуті, це дає можливість використовувати почуття колективізму максимально ефективно. Чим 

відрізняється японський метод керування від методів, використовуваних у більшості країн Європи й Америки? 

Насамперед основним предметом управління в Японії є трудові ресурси. Ціль, що ставить перед собою 

японський керівник - підвищити ефективність роботи підприємства в основному за рахунок підвищення 

продуктивності праці працівників. Тим часом у європейському й американському менеджменті основною 

метою є максималізація прибутку, тобто одержання найбільшої вигоди з найменшими зусиллями. 

Основним принципом, що визначає посадове просування всередині організаційної структури компанії, є 

традиційна «система статусів». Протягом своєї трудової діяльності зайнятий (з більшою або меншою 
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швидкістю) просувається всередині «кадрової піраміди», від її периферії до центра по горизонталі й від основи 

до вершини по вертикалі. У процесі цього переміщення він послідовно займає «статусні», або «рангові», рівні і 

підрівні, належність до яких визначає розміри його винагороди. Вцілому швидкість руху по ієрархічній градації 

«статусів» визначається виробничим стажем і віком: проробивши певну кількість років, робітник повинен 

зайняти наступну сходинку. 

В «системі статусів» необхідно відзначити дві важливі особливості. Насамперед залежність оплати праці 

від займаного рангу проявляється досить чітко і набагато сильніше, ніж, наприклад, на Заході; те ж стосується і 

посадової різниці в окладі (там працівник, що займає більш низьку сходинку в посадовій ієрархії, цілком може 

одержати винагороду більшу, ніж його вищестоящий колега). Але ще більше значення в Японії мають моральні 

аспекти цієї проблеми. Навіть мізерне підвищення соціального «статусу» зайнятого означає для нього визнання 

заслуг і прояв уваги до нього з боку адміністрації. Посадовий рух менеджерів вцілому здійснюється також у 

відповідності з принципом «мібун». Перевага вікового критерію при призначенні на посаду (часто на шкоду 

таким критеріям, як знання, компетентність, ініціатива та ін.) лежить в основі того безсумнівного факту, що в 

переважній більшості японських компаній процвітає геронтократія: влада переважно належить людям літнього, 

а іноді й досить похилого віку.  

В сучасних японських компаніях у системі просування менеджерів існують два види підвищення: 

функціональне («кінотекі сесін»), що залежить від особистих якостей і здатностей, і рангове, або почесне 

(«кунсетекі сесін»). Останній вид застосовується до людей, що не мають організаторських здатностей, чиє 

призначення на керівну посаду представляється проблематичним або просто небажаним. Такі люди формально 

одержують підвищення в посаді, їхній статус (ранг) зростає (відповідно й престиж, почесті і матеріальна 

винагорода), але реальна влада і повноваження, якими вони володіють, залишаються на рівні колишньої 

посади. Таким чином, одночасно зовні вдається уникнути конфліктів і не погіршується ефективність керування. 

Часто бувають перетворення і зворотного порядку. «Молодим здібним менеджерам, які ще не мають 

необхідного стажу для підвищення, даються повноваження і доручається виконання таких управлінських 

функцій, які формально відповідають не займаній ними посаді, а вищестоячій. Таке «тихе» підвищення, як 

правило, супроводжується збільшенням зарплати, але не означає зміни рангу. Соціальний статус керуючого 

залишається на рівні, відповідному формально займаної їм посади. Розглянемо семирічну програму 

«планування кар'єри», що застосовується однією з великих машинобудівних компаній. Ця програма 

універсальна і може бути використана для «планування кар'єри» керуючих будь-якого рівня.  

На першому етапі (два роки) керуючий-випускник вузу по черзі працює у всіх функціональних 

підрозділах свого (звичайно нижчого) рівня керування. У цей же час у спеціальному фонді про кожного 

керуючого накопичується інформація, що включає наступні дані: попередні заслуги; відкликання безпосередніх 

начальників; відкликання підлеглих; думка самого керуючого про те, наскільки дана робота задовольняє його 

професійний інтерес; оцінка керуючим своєї діяльності; його кар'єрні цілі. Крім цього, в архіві є докладні дані 

про особистість кожного менеджера, його освіту, кваліфікації, здатностях, а також відомості про його родинний 

стан, характер. На першому ж етапі відповідно до перспективних планів розвитку визначаються потреби 

компанії в управлінському персоналі в цей час і в майбутньому. Після закінчення двох років накопичується 

достатня інформація, що дозволяє направити кожного керуючого в той підрозділ, де він може використовувати 

свої здатності з максимальним успіхом.  

Другий етап програми триває чотири роки. Весь цей час керуючий працює в одному функціональному 

підрозділі й знайомиться з особливостями його діяльності. У цьому підрозділі керуючому надається можливість 

щонайкраще виявити свої знання й здатності. Безпосередній начальник зобов'язаний керувати процесом 

навчання менеджера, передавати йому свій досвід. До кінця другого етапу керівники компанії на підставі 

наявних даних можуть виділити із числа кандидатів тих керуючих, чиї бажання й здібності щонайкраще 

відповідають цілям компанії. Після цього для кожного з обраних кандидатів центральний відділ підготовки 

кадрів розробляє кілька довгострокових альтернативних схем просування по службовим сходам. Розглянувши 

ці альтернативи, вище керівництво обирає з них оптимальну, причому при виборі враховується думка самого 

кандидата.  

Третій етап програми починається з того, що кандидат, нарешті, обіймає посаду, що відповідає його 

ієрархічній градації. На цій посаді керуючий працює один рік. Наприкінці року він представляє у відділ кадрів 

докладний звіт про роботу із власною оцінкою своєї діяльності. На підставі звітів ще раз уточнюються й 

остаточно затверджуються плани просування кожного керуючого. Після їх затвердження за кожним з 

кандидатів стежить відділ підготовки кадрів фірми. Час перебування керуючого на кожній з посад обмежується 

двома-шістьма роками, але в конкретних умовах строк цей може мінятися залежно від здатностей кандидата і 

потреб компанії в керуючих того або іншого рангу. Планування кар'єри, збільшує можливість систематизованої 

й об'єктивної оцінки працівників протягом декількох років і створює передумови для правильного розміщення 

кадрів залежно від потреб управління і здібностей менеджерів». 
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МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ТА КРАЇНОЗНАВСТВО 

 

У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що надає всі можливості для ознайомлення з 

історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає доход у 

скарбницю. Не говорячи вже про те, що “годує” ця система дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи 

інакше зв'язаних з наданням туристичних послуг. Крім значної статті доходу туризм є ще й одним з могутніх 

факторів посилення престижу країни, росту її значення в очах світового співтовариства і рядових громадян.[2] 

Міжнародний туризм у світі вкрай не рівномірний, що пояснюється в першу чергу різними рівнями 

соціально-економічного розвитку окремих країн і регіонів. 

Найбільший розвиток міжнародний туризм одержав у західноєвропейських країнах. На долю цього 

регіону припадає понад 70% світового туристичного ринку і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 

20% приходиться на Америку, менш 10% – на Азію, Африку й Австралію разом узяті.[1] 

Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинив за собою створення численних 

міжнародних організацій, що сприяють поліпшенню роботи цієї сфери світової торгівлі. У їх число входять: 

спеціалізовані установи системи Організації Об'єднаних Націй (ООН), організації, де питання розвитку 

міжнародного туризму обговорюються епізодично і не є головними в сфері діяльності; неурядові 

спеціалізовані, міжнародні комерційні, національні і регіональні організації по туризму. 

Під туристичною індустрією розуміється сукупність виробничих, транспортних і торгових підприємств, 

що роблять і реалізують туристичні послуги, товари туристичного попиту. Завдяки чому і з’явився такий вид 

вивчання як «туристичне країнознавство». 

Туристичне країнознавство є наукою і навчальною дисципліною, якакомплексно вивчає країни і регіони 

світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про їхні рекреаційні ресурси, туристичні об’єкти, природу, 

населення, внутрішні просторові відмінності. 

На сучасному етапі країнознавчі дослідження в туризмі мають переважно природно-історичне і 

соціально-економічне спрямування, що зумовлюється особливостями розвитку туризмі в різних країнах та 

викливає інтерес у туристів.[3] 

Як наука туристичне країнознавство почало зароджуватися ще в античні часи. Подорожі фінікійців, 

стародавніх греків (Геродота, Піфія і ін.) зіграли велику роль в описі країн і народів, їх господарства. Великі 

географічні відкриття дали новий поштовх в географічних знаннях про країни. 

Центральним завданням країнознавства виступає: розробка методологічного підходу до оцінки умов і 

чинників соціально- економічного розвитку територій, країн і розробка їх уніфікованої типологічної 

характеристики.[4] 

Таким чином, країнознавство має велике теоретичне і практичне значення. Особливо важлива роль 

країнознавства в сучасних умовах посилення світогосподарських зв'язків, зокрема, в туристсько-рекреаційному 

освоєнні держав. Глибокий країнознавчий аналіз – основа розумного освоєння країн, регіонів, стійкого їх 

розвитку. Доведено, що рівень розвитку міжнародного туризму, попит на туристичний продукт багато в чому 

залежать від рівня соціально-економічного розвитку країни, а значить, і доходів держави, населення. Тож, 

країнознавство, досліджуючи закономірності соціально- економічного розвитку територій, країн, регіонів, може 

надати істотну теоретичну допомогу у вивченні питань міжнародного туризму.[2] 
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РОЗВИТОК КРУЇЗНИХ ПОДОРОЖЕЙ В УКРАЇНІ 

 

Туризм розглядається як економічна категорія та є великою економічною системою з різноманітними 

зв’язками між окремими елементами у межах як економіки окремої країни, так і національної економіки зі 

світовим господарством у цілому. 

Сутність круїзного туризму полягає в тісному економічному зв’язку суб’єктів туристичної діяльності – 
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надавача, споживача туристичної послуги та державного регулювання цієї галузі. Подальше дослідження 

полягає у виявленні різноманітних видів та підвидів круїзного туризму, що сприятиме чіткому розумінню 

сучасного стану потреб споживача та можливостей круїзної компанії.  

Сучасний водний транспорт залежно від сфери обслуговування підрозділяється на морській і річковій. 

Водні судна, що відносяться до морського транспорту, здійснюють міжнародні, дальні і каботажні перевезення. 

Під міжнародним морським повідомленням розуміють перевезення пасажирів і вантажів за межі і із за меж 

країни; до дальніх перевезень відносяться рейси між портами однієї країни при перебуванні морських судів у 

відкритому морі; каботажні рейси здійснюються уздовж побережжя між портами без виходу у відкрите море. 

Судна річкового флоту здійснюють перевезення пасажирів і вантажів по внутрішніх водних шляхах, до яких 

відносяться річки, озера, крупні водосховища, канали. Річкові круїзні маршрути залежно від умов перевезень, їх 

тривалості і протяжності, якості надаваних послуг підрозділяються на транспортні, круїзні, екскурсійно-

прогулянкові. 

Круїзні порти можуть оперувати в умовах вільного ринку (наприклад, Одеса). У цьому випадку вони 

надають свої послуги в конкурентному середовищі (порти, що знаходяться в транспортних коридорах). Іншим 

варіантом є функціонування в умовах ексклюзивного партнера, і тоді вони обслуговують бізнес конкретних 

компаній, що забезпечують інвестиції в порт і гарантують достатні для порту пасажирські потоки.  

Необхідно звернути увагу на той факт, що в статистичних даних, що надаються керівництвом Одеського 

морського торгового порту про заходження круїзних суден в порт, крім суднозаходів круїзних лайнерів 

включені дані за заходами вантажопасажирських суден і поромів, обслуговуючих лінію Одеса - Стамбул, які 

також складають чималу частку. Наприклад, в 2015 р. було 72 таких суднозаходів, тобто чверть від всіх 

відвідувань пасажирських суден. Збільшення заходів круїзних лайнерів сталося завдяки вступу Одеського 

порту в міжнародну асоціацію круїзних портів Середземного моря «Мedcruise» і прояву активності керівництва 

порту в рекламній діяльності. В цілому, за період 2005 - 2015 рр. темп зростання суднозаходів склав 221,88 %, а 

темп зростання кількості пасажирів,  які прибули на круїзних судах - 246,45 %. 

Після фактичного двадцятирічного ігнорування ролі Чорноморського круїзного ринку і зміни якісних 

параметрів і структури основних користувачів, складно вибрати методи оцінки перспективного потенціалу. За 

оціночними даними обсяг круїзного ринку по Україні приблизно знаходиться в межах 15-16 млн. USD, або 5 - 6 

тисяч турів. 

Принциповою проблемою розвитку і функціонування ринку круїзних послуг слід вважати високий 

ступінь ризику фінансових збитків по зовнішнім чинникам і наявність помилок у виборі та реалізації 

маркетингових стратегій. Слід враховувати, що невиконання договірних зобов'язань з боку круїзної компанії 

може виникнути з форс-мажорних факторів, а з боку споживачів - на основі зміни платоспроможності основної 

ніші туристів. 

Основними факторами, гальмування розвитку круїзного судноплавства Причорномор'я є: недосконалий 

стан портового господарства, високі портові збори, відсутність реклами регіону (а, зокрема, позиціонування 

портів в якості круїзних напрямків) в Північноамериканському регіоні та ринку Європи. 

Вдосконалення  організації круїзів в Україні передбачає: 

- довгострокові інвестиції в будівництво морських і річкових круїзних суден на українських 

суднобудівних заводах, що дасть можливість не тільки відновити пасажирський флот, але і завантажити 

замовленнями суднобудівні підприємства;  

- інвестиції у вдосконалення портової інфраструктури, а саме, поглиблення акваторії портів для прийому 

потужних круїзних лайнерів будівництво сучасних пасажирських терміналів, підвищення якості сервісу, що 

надається туристам; 

- розробка довгострокових інвестиційних проектів щодо відбудови сучасних пасажирських круїзних 

лайнерів та формування пасажирського флоту із залученням до їх фінансування іноземних та вітчизняних 

інвесторів;  

- підвищення професійного та культурного рівня працівників круїзних суден, організація стажування 

персоналу, що працює безпосередньо з туристами в провідних круїзних компаніях з метою доведення до 

світових стандартів якості обслуговування пасажирів;  

- укладання договорів з авіа-, авто-, залізничними компаніями на комплексне  

- бронювання квитків, що дасть можливість потенційним туристам заощадити на переміщенні до місця 

круїзу і назад додому; 

Таким чином, підвищення ролі морського транспорту в системі морського відпочинку на судах круїзного 

флоту і в приморських зонах поряд з інтенсивним розвитком економіки визначає вибір стратегії розвитку 

міжнародних туристичних центрів. Поступове перетворення Чорного моря в локальну структуру 

розвантаження міжнаціональних пасажиропотоків одночасно підвищує привабливість регіону для розвитку 

туризму. 

Круїзні подорожі за характеристикою водного простору бувають двох видів: морські – подорожі 

зазвичай за замкнутим колом з радіальними поїздками з портів у внутрішні райони країн та річкові - круїзи по 

внутрішніх водних артеріях (річках, озерах, каналах). Які в свою чергу класифікуються за певними ознаками. 

Україна має у своєму розпорядженні достатні потенційні можливості для інтенсивного нарощування темпів 

розвитку іноземного в'їздного морського та річкового туризму з метою витягу економічної і політичної вигоди. 

Але не так гарно все відбувається? 
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Основна причина цього полягає в тому, що в нашій країні відсутня державна програма розвитку туризму 

як дохідної статті економіки. 

Що стосується перспектив розвитку, є два напрямки в розвитку круїзного туризму в басейні Чорного 

моря. Перше - це відродження круїзного судноплавства, орієнтованого на внутрішній національний ринок 

причорноморських країн або ринок пострадянського простору, тобто російськомовних туристів. Другий - 

залучення в причорноморські порти іноземних туристів і подальше просування чорноморського бренда на 

світовий круїзний ринок. Проте в даний час світові круїзні компанії не розглядають Чорне море як окремий 

самостійний регіон, а лише в поєднанні із Середземним, як продовження середземноморських круїзів. 
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Сьогодні туризм – це глобальне за масовістю, формами і технологіями організації відпочинку явище. 

Розвиток туризму у світовому масштабі, його вплив на зайнятість населення, формування малого і середнього 

бізнесу, сприяння соціально-економічному розвитку регіонів, а саме транспортної, комунальної, інформаційної, 

виробничої та сервісної інфраструктури, роблять туризм важливою складовою частиною економічного і 

соціального розвитку та одним із найбільш характерних проявів глобалізації.  

Незважаючи на світовий масштаб, туризм залишився регіональним і національним за змістовим 

наповненням. Ця галузь підтримує національні традиції, стимулює розвиток народних промислів, відродження 

рецептів приготування цікавих і смачних страв, вимагає збереження природи і створення сприятливих 

соціальних умов для свого функціонування, тому в багатьох країнах світу міжнародний туризм розвивається як 

система, яка надає всі необхідні можливості для ознайомлення з культурою, звичаями, історією, релігійними і 

духовними цінностями відповідної держави та її народу. Разом із тим міжнародний туризм є джерелом 

збагачення національної економіки, сприяє диверсифікованості економіки, що переконує у пріоритетності та 

важливості розвитку цієї сфери. 

Міжнародний туризм – це багатогранне явище, що охоплює економічні, соціальні, культурні та 

екологічні аспекти і тісно поєднується з багатьма галузями економіки Через це саме міжнародному туризму 

належить значне місце у соціально-економічному житті країн і народів. Міжнародний туризм визначається як 

важливий напрям міжнародного співробітництва в конкретній діяльності на основі поваги національної 

культури та історії кожного народу та основних інтересів кожної країни 

До міжнародного туризму належать: виїзний туризм – подорожі громадян України та осіб, які постійно 

проживають на території України, до іншої країни; в’їзний туризм – подорожі в межах України осіб, які 

постійно не проживають на її території.  

Виходячи з цього, проаналізуємо обсяги в’їзного та виїзного туризму. З метою дослідження тенденцій 

саме туристичних потоків, був узят до уваги громадян, для який метою виїзду з країни або в’їзду був туризм.  

На рис. 1 помітна тенденція до зниження попиту українських туристів на відпочинок в інших країнах. 

Основною причиною цього є високі ціни на путівки, котрі значно зросли порівняно з минулими роком через 

стрімку девальвацію гривні, напружена ситуація на Сході України тощо.  

Так, порівняно з 2011 р. обсяг потоку виїзного туризму в 2015 р. зменшився на 1 383 584 осіб. Протягом 

2011–2014 рр. спостерігається зменшення туристичного потоку. 2015 р. характеризується невеликим 

збільшенням туристів (на 5 057 осіб більше порівняно з 2014 р.), які виїжджають за кордон із метою туризму. 

http://prohotelia.com.ua/2015/03/hotel-business-ukraine/
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Рис. 1. Виїзд громадян України за кордон з метою організованого туризму 

Динаміка в’їзного туристичного потоку характеризується зменшенням частки організованого туризму 

(рис. 2).  

Порівняно з 2011 р. обсяг іноземних туристів у 2015 р. зменшився на 1 088 048 осіб. Поки 

спостерігається щорічне зменшення в’їзного туристичного потоку. 2015 р. характеризується значним 

зменшенням іноземних туристів (на 8 898 осіб менше порівняно з 2014 р.), які приїжджають до України з 

метою організованого туризму. 

Частка організованого туризму у загальному обсязі в’їзного туристичного потоку зменшилась з 5,7% у 

2011 р. до 1,1% у 2015 р 

 

 
Рис. 2. В’їзд іноземних громадян в Україну, метою поїздки яких був організований туризм 

 

Такі дані дають підстави оцінити поточну ситуацію як незадовільну та неконкурентоспроможну. 

Причинами цього є те, що основний матеріально-технічний комплекс є застарілим, інфраструктура потребує 

реконструкції та відновлення, рівень сервісу не відповідає міжнародним стандартам, індустрія розваг фактично 

не розвинена та не організована, багато пам’яток культури та історії занедбано, низку проблем екологічного, 

соціального та економічного характеру не вирішено 

Рада туристичних міст та регіонів розробила Стратегію розвитку туризму на 2016–2020 рр., яка 

передбачає:  

– забезпечення діяльності Національної туристичної організації;  

– впровадження програми створення національної мережі туристичних брендів; 

                – створення інтерактивної пошарової бази даних, що включає інформацію про всі туристичні та 

рекреаційні ресурси країни; 

               – розроблення державних та регіональних програм розвитку сфери туризму і курортів;  

                – розроблення державних програм розвитку транскордонного співробітництва, які 

передбачають консолідацію зусиль, спрямованих на сприяння розвитку сфери туризму і курортів регіонів 

На даний час Радою туристичних міст і районів розроблено іміджевий туристично-інформаційний проект 

UKRAINER для популяризації внутрішнього туризму та підвищення привабливості України туристичної, однак 

він потребує доопрацювання. А Стратегія розвитку туризму на 2016–2020 рр. включає такі заходи, які 

сприятимуть формуванню туристичного іміджу України:  

– реалізація маркетингової стратегії просування Національного туристичного продукту;  



195 

– створення і ведення іноземними мовами туристичного Інтернет-порталу Visit Ukraine, розробка, 

виготовлення та розповсюдження в Україні та за кордоном друкованої продукції, яка пропагує туристичні 

можливості України; 

 – презентація туристичного потенціалу України на національних та міжнародних виставково-

ярмаркових заходах, конференціях, форумах.  

Таким чином, створення конкурентоспроможного на міжнародному ринку національного туристичного 

продукту та мережі туристичних представництв за кордоном для ефективної пропаганди цього продукту, 

створення національного туристичного багатомовного Інтернет- порталу, маркетингова і рекламно-

інформаційна діяльність, приведення нормативно-правової бази туристичної індустрії у відповідність з 

міжнародними стандартами має стати стратегічними напрямами розвитку міжнародного туризму в Україні.  

На даний момент розвиток міжнародного туризму в Україні можна розглядати й в контексті проведення 

«Євробачення-2017», що допоможе привабити іноземних відвідувачів та сприятиме розвитку туристичної 

інфраструктури. Після успішного проведення Євро-2012 Україна отримала досвід проведення масштабних 

міжнародних заходів, організації прийому великої кількості іноземних відвідувачів. Такі заходи сприяють 

популяризації України серед туристів, дають стимул розвитку туристичної сфери. 

Розвиток міжнародного туризму в Україні, перетворення його на джерело значних і стабільних 

надходжень до бюджету, підвищення іміджу України у світі вимагає від нашої країни розроблення відповідної 

нормативно-правової бази туризму, активної державної політики та узгоджених дій усіх органів державної та 

місцевої влади з розвитку туризму, створення конкурентоспроможного туристичного продукту, суттєвого 

вдосконалення туристичної інфраструктури. Перспективи відновлення в’їзного туристичного потоку також 

пов’язані зі стабілізацією ситуації на сході країни, розвитком євроінтеграційних процесів, що покращить 

зовнішній імідж та зміцнить авторитет держави на міжнародному ринку туристичних послуг. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

 

Значення туризму в світі постійно зростає, що пов'язаний із збільшеним впливом туризму на економіку 

окремої країни. В економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій: 

 Міжнародний туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості. 

 Міжнародний туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни. 

 Міжнародний туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сфери 

туризму. 

 Із зростанням зайнятості у сфері туризму ростуть доходи населення і підвищується рівень добробуту 

нації.  
Міжнародний туризм — це подорож особи за межі постійного місця проживання, що включає перетин 

кордону та здійснюється на термін від однієї доби до року з пізнавальною, відпочинковою, оздоровчою чи 

іншою метою, без здійснення оплачуваної діяльності в місці тимчасового перебування. Міжнародний туризм 

визначається як важливий напрямок міжнародного співробітництва в конкретній діяльності на основі поваги 

національної культури та історії кожного народу та основних інтересів кожної країни. Крім того, міжнародним 

туризмом називають сферу розвитку взаєморозуміння між народами та ознайомлення з досягненнями інших 

країн в різних сферах. [2]          

 Розвиток міжнародного туризму приводить до розвитку економічної інфраструктури країни і мирних 

процесів. Таким чином міжнародний туризм слід розглядати, погодившись з економічними відносинами 

окремих країн.          

 Міжнародний туризм входить до числа трьох найбільших галузей, поступаючись нафтовидобувній 

промисловості і автомобілебудуванню. Значення туризму як джерела валютних надходжень, забезпечення 

зайнятості населення, розширення міжособових контактів зростає. Міжнародний туризм в світі украй не 

рівномірний, що пояснюється в першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку окремих країн 

і регіонів. Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах. На частку цього 
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регіону припадає понад 70% світовий туристичний ринок і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 

20% припадає на Америку, менше 10% - на Азію, Африку і Австралію разом узяті. Всесвітня організація по 

туризму в своїй класифікації виділяє країни, що є переважно постачальниками туристів (США, Бельгія, Данія, 

Німеччина, Голландія, Нова Зеландія, Швеція, Канада, Англія) і країни є, в основному, приймаючими туристів 

(Австралія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексика, Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія). Подібний 

розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинив за собою створення численних міжнародних 

організацій, сприяючих поліпшенню роботи цієї сфери світової торгівлі. До їх числа входять: спеціалізовані 

установи системи Організації З'єднаних Націй (ООН), організації, де питання розвитку міжнародного туризму 

обговорюються епізодично і не є головними у сфері діяльності; неурядові спеціалізовані, міжнародні 

комерційні, національні і регіональні організації по туризму.      

 Згідно Статуту ВТО, метою її діяльності є заохочення туризму як засоби економічного розвитку і 

міжнародного взаєморозуміння для забезпечення миру, добробуту, пошани і дотримання прав людини 

незалежно від раси, статі, мови і релігії, а також дотримання інтересів країн, що розвиваються, в області 

туризму. До числа організацій ООН, що займаються питаннями розвитку міжнародного туризму епізодично, 

відносяться Конференція ООН по туризму і подорожам, економічна і соціальна рада (ЕКОСОС), Організація 

Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація праці, Міжнародна 

асоціація транспортної авіації (ІАТА).       

 Під туристичною індустрією розуміється сукупність виробничих, транспортних і торгових 

підприємств, що проводять і реалізовують туристичні послуги і товари туристичного попиту. З розвитком 

масового організованого туризму і переходом його на нову основу, що спирається на розвинуту туристичну 

індустрію і сучасні засоби транспорту, відбулися деякі зміни у формах організації міжнародного туризму. 

 По-перше, істотно зросло число роздрібних фірм, що пропонують туристичні послуги турагентів і 

позбавлених часто юридичної і господарської незалежності.       

 По-друге, змінився характер діяльності туристичних оптових фірм, які перетворилися на 

туроператорів, що пропонують повний комплекс послуг у вигляді інклюзив - турів.    

 По-третє, з'явилися крупні корпорації, засновані на капіталі транспортних, торгових, страховок 

компаній і банків, здійснюючі операції за уявленням туристичних послуг клієнтам. Як і будь-яка інша сфера 

господарської діяльності, індустрія туризму є вельми складною системою, ступінь розвитку якої залежить від 

ступеня розвитку економіки країни в цілому. На промислово розвинуті країни доводиться понад 60% всіх 

прибуттів іноземних туристів і 70-75% здійснюваних в світі поїздок. При цьому на частку ЄС доводиться 

близько 40% прибуттів туристів і валютних надходжень. По зауваженню канадських фахівців, функціонування 

економік індустріально розвинутих країн, з одного боку, робило об'єктивно необхідним зміцнення 

господарських зв'язків і зростання виробничих витрат на підприємницькі переміщення, а, з другого боку, — 

створювало працівникам матеріальні можливості для переміщень з метою відпочинку, у тому числі і за кордон.

 Звичайно, найважливіший чинник, що визначає географію туризму в світі, — економічний. З погляду 

окупності капіталовкладень туристська індустрія входить до числа економічних форвардів, що дають значну 

величину доданої вартості. Туристські послуги на світовому ринку виступають як “невидимий товар”, 

характерною особливістю якого є те, що значна частина цих послуг надається з мінімальними витратами на 

місці.  
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