ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
«ВАТРА»
ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Випуск 101

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Актуальні проблеми ефективного соціальноекономічного розвитку України: пошук молодих»

Вінниця 2021

УДК 338.1
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип.101. С.300.
У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних
процесів; моделюванню та проєктуванню процесів управління в соціальноекономічних системах. Висвітлюються проблеми розвитку ринку послуг індустрії
гостинності.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Н.Л., д.філос.н., проф.
Відповідальний секретар – Мартинова Л.Б., д.е.н., доц.
Члени редакційної колегії:
Боковець В.В., д.е.н., проф., Власенко І.В., д.е.н., проф., Денисюк О.М., д.е.н.,
проф., Корж Н.В., д.е.н., проф., Богацька Н.М., к.е.н., доц., Гусак Л.П., к.пед.н.,
доц., Недбалюк О.П., к.е.н., доц., Лобачева І.Ф., к.пед.н., доц., Рябенька М.О.,
к.е.н., доц.
Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного
інституту КНТЕУ.
Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року.
Наукові роботи друкуються в авторській редакції.

2

ЗМІСТ
СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ
Макаревич Ю.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ………………………………………………………. 8
Маринець М.І.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
СУЧАСНОЮ КОМАНДОЮ…………………………………………………………. 14
Мартинчук М.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ PR В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
СФЕРИ ГОСТИННОСТІ……………………………………………………………... 20
Марченко Н.І.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ СФЕРИ
ГОСТИННОСТІ………………………………………………………………………... 28
Матущак Т.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТ: ЕТИМОЛОГІЯ, КОНЦЕПЦІЯ
ТА МЕТОДОЛОГІЯ…………………………………………………………………… 36
Мацера Г.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 45
Медяна В.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА…………………. 52
Мельник М.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО
СТИЛЮ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………….. 57
3

Мельник О.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СУТЬ ІНФОРМАЦІНО- ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ СФЕРІ
ГОСТИННОСТІ………………………………………………………………………... 65
Миколайчук Л.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ЕТНІЧНИХ ТЕМАТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА НА ПРИКЛАДІ М. ЖИТОМИРА…………………………….. 74
Міндруль Я.Є.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СЬОГОДЕННЯ…………………………………………….. 83
Ніколайчук Г.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ………………………………………... 90
Озимук А.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ
РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ ЗА УМОВ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ…... 96
Паламарчук С.І.
Здобувач освітнього ступеню «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ………………… 103
Парпура В.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНДУСТРІЄЮ
ГОСТИННОСТІ……………………………………………………………………….. 111
Пархомчук В.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІЦЕРІЇ.. 117
Пархомчук С.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 123
4

Піскун Д.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
У СФЕРУ ГОСТИННОСТІ…………………………………………………………… 132
Побережник Р.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА……………………………… 138
Побігайло М.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТI МОТИВАЦIЇ ПРАЦIВНИКIВ НА ПIДПРИЄМСТВI
ЗА СУЧАСНИХ УМОВ……………………………………………………………….. 144
Подлубний В.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………………………….. 150
Пойденко М.А.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ………………………………………………………. 159
Прокопенко В.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ……………………….. 165
Прокопова О.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
В СУЧАСНОМУ УПРАВЛІННІ……………………………………………………... 172
Ременюк Я.А.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КУЛЬТУРНОЇ
САМОБУТНОСТІ МОЛОДІ ВІННИЧЧИНИ……………………………………... 179
Розбіцька Г.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА В ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ…………………………. 187
5

Скрипченко Ю.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ…………………………………………………………. 194
Старушкевич Н.Ф.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА:
ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД…………………………………………………………….. 199
Степура Ю.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ
ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД…….. 204
Стефанцов Я.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ…………………………………….. 213
Таргонська А.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ…………………………………. 220
Тимощук В.Ю.
Здобувач освiтнього ступеня «бакалавр»
Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ……… 224
Токарчук Р.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ………………………………………………... 232
Філінська О.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ……………………………………………………………. 240
Цісавий С.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО
ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………….. 246
6

Чернець І.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………... 252
Чернишенко В.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
СФЕРИ ГОСТИННОСТІ……………………………………………………………... 259
Чернюк О.О.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………… 265
Черноусова А.О.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ…………………………………………………………………. 271
Шимченко А.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ………... 279
Ярута К.Є.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА……………………………. 285
Яськова О.І.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………………… 292

7

СУЧАСНІ МОДЕЛІ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ

УДК 663.938:061.5
Макаревич Ю.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Важливими

категоріями

товарного

виробництва

внутрішнього

ринку

ресторанної структури є особливості попиту і пропозиції. Попит звичайно
визначають як форму виявлення потреб, що визначає актуальність проведених
теоретичних досліджень за результатами статті. На потреби людей впливає
безліч

різноманітних

чинників:

соціально-економічні

умови

життя

суспільства, особливо рівень розвитку суспільного виробництва; історично
сформовані звички, умови життя, праці та побуту; національні, географічні
та кліматичні особливості тощо.
Ключові слова: попит, система управління, збут і реалізація, потреби
людей,ресторанне господарство, система маркетингу.
На сучасному етапі переходу до ринкових відносин в нашій країні
формування попиту і стимулювання збуту продукції та послуг починає грати
важливу роль для успішної діяльності будь-якого сучасного підприємства.
Зросла ринкова конкуренція, яка змушує сучасні підприємства йти на дедалі
більші поступки споживачам і посередникам в збуті своєї продукції та послуг
за допомогою стимулювання попиту.
Роль сучасного маркетингу полягає в тому, що він покликаний привести
виробництво у відповідності з попитом. Зусилля маркетингових служб
підприємства направлені на створення такого асортименту товарів, який
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відповідав би суспільному попиту. Багато уваги має приділятися зовнішньому
вигляду

товару,

його

споживчим

характеристикам,

післяпродажному

обслуговуванню. При цьому маркетингові зусилля повинні бути спрямовані на
те, щоб переконати покупця, що даний товар є найкращим, створити
«прихильність» покупця до торгової марки.
Виявленню особливостей системи управління попитом на ресторанні
послуги,

формуванню

механізмів

ціноутворення

та

цінової

політики

підприємств ресторанного бізнесу присвячено роботи багатьох провідних
українських та іноземних учених: Л.Г. Агафонова, В.В. Костинець, М.
Жовнірова, Н.Ю. Мардус, Н.А. Панферова, С.О. Солнцева та ін. Однак більш
детального дослідження потребує виявлення особливостей цінової політики
підприємства та особливостей управління системи збуту в умовах високої
конкуренції на ринку ресторанних послуг.
Ресторанне господарство, як галузь діяльності, сприяє задоволенню однієї
з насущних потреб людини — в харчуванні. Ці потреби людини не безмежні,
рамки їх задоволення чітко означені фізіологічними нормами. Від правильного
харчування багато в чому залежить нормальний розвиток організму людини,
фізичний стан, працездатність, опірність інфекційним захворюванням та ін.
Тому, завдання ресторанного господарства полягає в тому, щоб ставити
харчування

на

науковій

основі,

вдосконалювати

його

структуру

та

забезпечувати його раціональність.
Мета статті - спроба наукового дослідження теоретичних і методичних
аспектів ціноутворення на послуги підприємств ресторанного бізнесу.
Норми раціонального харчування передбачають не тільки певну кількість
калорій, але й різний набір продуктів з урахуванням їх харчової цінності (вміст
білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, вітамінів тощо), необхідних для
споживачів з урахуванням їх віку, виду трудової діяльності, географічних і
кліматичних особливостей району. На підприємствах ресторанного господарства може бути організовано раціональне харчування, оскільки вони мають
відповідну матеріально-технічну базу, кваліфікованих спеціалістів і запаси
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різноманітної сировини. Крім того, підприємства ресторанного господарства
мають можливість помітно впливати на формування раціональної структури
споживання харчових продуктів, прививати культуру споживання.
Ринок ресторанної індустрії в умовах розвитку ринкових відносин
розвивається нединамічно. В таких умовах виникають тимчасові або
довготермінові диспропорції між пропозицією й попитом. Пропозиції ринку
ресторанних послуг перебувають під впливом таких факторів, як прагнення
підприємств до збільшення обсягу виручки від реалізації продукції й послуг,
зменшення

грошових

доходів

середнього

класу

населення,

зниження

продуктивності праці й заробітної плати, скорочення фондів накопичення й
споживання та ін.
Відповідність між загальним обсягом пропозиції й платоспроможним
попитом населення на внутрішньому ринку країни передбачає таку ж
відповідність й на ринку гресторанної індустрії.
З метою вивчення цієї відповідності слід систематично й цілеспрямовано
досліджувати та визначати особливості актуальності та обсяги попиту й
можливості ринку. Вивчення обсягу попиту на послуги підприємств
ресторанного бізнесу є також досить важливим моментом при прогнозуванні їх
стратегічного розвитку.
Попит, який є основним елементом ринку готельних послуг, формується на
основі ряду факторів: потреби людини у відпочинку, пізнанні, спілкуванні
тощо. При цьому спонукаючий мотив до перебування у підприємствах
готельної чи ресторанної сфери може бути обмеженим або, навпаки, стимульованим. Саме від цього залежать обсяг і структура попиту.
Основою процесу формування ціни, в систему управління попитом є
основні постійно діючі положення, що характерні для всієї системи цін, лежать
в її основі і на яких базується наукове дослідження і пізнання процесу
ціноутворення, методів (методик) і принципів формування структури і
динаміки цін. Результати пропонованого дослідження дали змогу з науково
обґрунтованих позицій підійти до оцінки чинної системи визначення цін на
практиці вітчизняних підприємств та окреслити напрям її подальшого
вдосконалення з урахуванням особливостей ринкової економіки.
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Процес ціноутворення здійснюється на основі методики ціноутворення,
яку розуміють як сукупність найбільш загальних наукових правил і методів
формування ціни, пов’язаних як із макроекономічними особливостями
господарської системи, так і з різними сферами ціноутворення, як для
економіки загалом, так і для групи суміжних галузей та виробництв на
мікрорівні зокрема, на основі яких базується дослідження і здійснюється вибір
сукупності пізнавальних засобів, прийомів і методів дослідження [2].
Галузеві особливості підприємств ресторанного бізнесу вимагають від
суб’єктів господарювання під час ціноутворення виконання основних функції:
стимулювати збільшення попиту на послуги підприємств готельно-ресторанної
справи, а також забезпечувати суб’єктом господарювання цієї галузі високі
рівні доходів і рентабельності. Ціноутворення в умовах ринкового середовища
ґрунтується на маркетинговому підході, що припускає існування певних
принципів ціноутворення, дотримання яких позначається на якості визначення
пріоритетів у процесі формування цін і від чого більшою мірою залежить
ефективність діяльності підприємства [2].
Принципи ціноутворення формуються залежно від вибраної мети
підприємства і цілей ціноутворення і спрямовані на їх досягнення, базуються на
комплексному дослідженні чинників, що мають взаємозв’язок з ціною і
впливають на неї.
Основними вимогами до принципів ціноутворення є дотримування
загальних і специфічних (маркетингових) заходів, що забезпечать створення
реальних умов і можливостей для ефективного функціонування підприємства.
Існує думка, що будь-який кон’юнктуро утворюючий чинник безпосередньо
або

опосередковано

впливає

на

ринкову

ціну,

оскільки

прямо

чи

опосередковано впливає на ціну товару або послуги. У цьому сенсі всі
кон’юнктуро утворюючі чинники можуть одночасно вважатися чинниками
формування цін або ціноутворюючими чинниками. У контексті розуміння
ринкових відносин до першої групи чинників, які прямо впливають на рівень
цін та їх зміну (чинники першого порядку), перш за все відносяться ціна
виробництва, співвідношення попиту та пропозиції, стан грошової сфери,
адміністративне (пряме) регулювання цін.
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Дія цих чинників і визначає закономірності формування ціни продукції,
саме тому їх називають ціноутворюючими.
Стимулювання збуту використовується у випадках, якщо потрібно:
збільшити обсяг продажів у короткостроковому періоді;
підтримати прихильність клієнта;
вивести на ринок нову послугу;
підтримати інші інструменти просування.
Перевагами стимулювання збуту є:
можливість особистого контакту з потенційними клієнтами;
великий вибір засобів стимулювання збуту;
Просування - будь-яка форма повідомлень для інформації, переконання,
нагадування про товари, послуги , громадської діяльності , ідеях і т. д.
Найважливіші функції просування :
Створення образу престижності , низьких цін , інновацій;
Інформування про товар (послугу), його якість і властивості;
Збереження популярності товарів (послуг);
Зміна способу використання товару (послуги);
Створення ентузіазму серед учасників збуту;
Переконання покупців переходити до дорожчих товарів (послуг);
Відповіді на питання споживачів;
Доведення сприятливої інформації про підприємство.
Стимулювання збуту включає в себе всі види маркетингової діяльності,
спрямовані на стимулювання дій покупця, іншими словами здатні стимулювати
негайний продаж продукту. У порівнянні зі стимулюванням збуту реклама і
паблісіті призначені для досягнення інших цілей, в даному випадку таких, як
доведення до споживача інформації про нову марку і надання впливу на
ставлення споживача до неї.
З'єднання

даних

елементів

просування

називається

комплексом

просування. Основні цілі просування: формування і стимулювання попиту в
короткостроковому

і

довгостроковому

періодах,

поліпшення

іміджу

підприємства. Конкретні дії просування залежать від так званої ієрархії впливу.
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Таблиця 1 – Ієрархія впливу

Відтак необхідно зазначити, що специфічними рисами результату
діяльності підприємств ресторанного бізнесу є подвійність сприйняття
споживачами продукту його діяльності. Оскільки реалізація послуг у
ресторанному бізнесі тісно пов’язана із їх виробництвом та процесом
обслуговування. Ресторанна послуга містить відчутну (продукт) і невідчутну
(сервіс) складові, які повинні відповідати вимогам ринку.
Як і всі послуги, сервісна складова продукту діяльності закладів
ресторанного господарства має особливості – високий рівень невизначеності
результату під час купівлі; виробництво, надання та споживання послуги
відбувається одночасно; послугу неможливо зберігати; нематеріальна її
складова невіддільна від споживача. У зв’язку з цим високою є залежність
сприйняття якості послуг від емоційного та психологічного стану споживача,
його очікувань, а також від роботи персоналу закладу, його настрою
Сучасні умови ведення ресторанного бізнесу потребують розроблення
ефективного

комплексу

маркетингу

підприємств

сфери

громадського

харчування на інноваційній основі, що відповідає потребам ринку. Розвиток
закладів ресторанного бізнесу в сучасних економічних умовах багато в чому
залежить від розроблення і застосування елементів комплексу маркетингу,
вміле застосування 49 яких дасть змогу сформувати лояльність споживачів до
бренду закладу та забезпечить необхідний потік клієнтів. Власне, ці
особливості обумовлюють необхідність використання маркетинг-міксу для
ресторанного бізнесу, який складається із семи елементів
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Маринець М.І.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
СУЧАСНОЮ КОМАНДОЮ
На сьогоднішній день перед людством поставлена велика кількість складних
завдань, виконання яких потребує об’єднання людських ресурсів, згуртованість
та взаємопідтримка у колективі. Успіх будь-якого суб’єкта господарювання
залежить не лише від професіоналізму та особистих якостей окремих
працівників, але й від спільної діяльності всього колективу організації. Підбір
людей у команду здійснюється через наявні навички та знання, якими
володіють кандидати, тому члени команди повинні виконувати певні ролі, які
на них покладені.
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Ключові слова: команда, етапи формування команди, управління командою,
складові команди, командні ролі, призначення команди.
Команди формуються тоді, коли люди із спільними уподобаннями, і
ставленнями бажають прийти і працювати разом для досягнення спільної мети.
Команди грають дуже важливу роль як в організації, так і в житті окремо взятої
особистості.
Кожен працівник залежить від колеги по роботі, а для того, щоб працювати
разом і ефективно сприяти організації, жоден співробітник не може працювати
поодинці. Це ж саме стосується і команди менеджерів, згуртованість якої може
вивести діяльність підприємства на високий рівень розвитку, допомогти
організації вижити в умовах конкурентного середовища. Проблема формування
і існування команд є актуальною для всіх видів діяльності у будь-якій сфері.
Питанням

управління

командами

займаються

багато

закордонних

науковців, а в Україні питання управління командами розглядається як один із
елементів процесу управління проектами. Зокрема, загальними проблемам
командної роботи присвячені роботи таких закордонних вчених як: Дж.Р.
Кемзенбер, К. Левіс-МакКлеар, Д.К. Сміт, М. Тейлор. Основні напрями
розвитку малих груп досліджував Б. Тукман. Вивченню основних ролей, які
виконують члени у команді в процесі своєї роботи присвячені праці М. Белбін.
Серед російських вчених питанням управління роботою проектних команд
займалися Н. Григорьєва, А. Радугін та інші. Для узагальнення усіх вище
зазначених досліджень доцільно окреслити основні поняття для розуміння
сутності команди та розглянути особливості її розвитку.
Про

управлінські

високоефективного

команди

управління,

і

їхнє

створення

організаційного

фахівці

розвитку

і

в

області

соціальної

психології заговорили відносно недавно, трохи більше 30 років тому. Перші
дослідження командної діяльності були опубліковані на початку 60-х років й
були присвячені пошукам способів підвищення ефективності і продуктивності
управлінської праці. Таким чином, варто відзначити, що виникнення інтересу
до командного підходу пов’язано з певними тенденціями в області розвитку
організацій і високоефективного управління, що відображається в наступному.
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Забезпечення

ефективності

діяльності

підприємства

є

основним

орієнтиром для впевненості в його спроможності функціонувати на ринку в
найближчому майбутньому та в довготривалій перспективі. Отримання
прибутку як позитивного абсолютного ефекту від діяльності суб’єкта
господарювання є необхідною, але недостатньою умовою для забезпечення
його зростання та розвитку. Ефективність дозволяє, незалежно від обраного
підходу до її визначення, оцінити відносний ефект досягнення поставлених
цілей шляхом використання відповідного набору ресурсів.
Таким чином, це поняття є ключовим як інструментом оцінки, так і
важелем управління, адже саме на основі кількісних значень ефективності
мають прийматися відповідні рішення фактично у всіх сферах діяльності
підприємство. Розуміючи підприємство як складну систему, яка функціонує в
умовах постійного впливу чинників зовнішнього середовища, визначення та
оцінювання ефективності варто розглядати як складне комплексне системне
поняття де відповідна роль має бути відведена всім підсистемам його
внутрішнього середовища.
Командне управління є ключовим чинником досягнення організаційного
успіху за рахунок використання певних важелів мотивації працівників,
характерними особливостями яких є гнучкість і здатність робити все необхідне
для досягнення успіху організації. У зв’язку з цим актуальним буде виявити
особливості створення ефективної управлінської команди в організації,
спираючись на мотивування її працівників за допомогою нетрадиційних форм
мотивації, зокрема на теорію R-мотивації.
Для практичної реалізації командного управління в організації створюють
робочі

групи

задля

покращання

виконання

роботи

та

підвищення

результативності своєї діяльності. У процесі такого розвитку робочі групи
мають набути специфічних характеристик, за якими вони відрізнятимуться від
інших груп. За певних умов, робочі групи можуть стати управлінськими
командами.
Процес формування управлінської команди має свої особливості, які
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обумовлені необхідністю ефективної взаємодії всіх учасників команди.
Потенціал команди набагато вище потенціалу групових або індивідуальних
зусиль. Робота в команді дозволяє використовувати зусилля, навички, здібності
та творчі можливості всіх учасників.
Перевагою роботи команди є те, що в команді принципи взаємодії спільно
визначаються членами команди, у той час як у робочих групах вони
здебільшого задаються (наприклад, керівниками вищого рівня управління);
дотримання принципів взаємодії в команді внутрішньо мотивовано, тоді як у
робочих групах дотримання принципів здебільшого регулюється спеціальними
санкціями [1].
Уважається, що фактична продуктивність команди залежить від трьох
факторів: потенційної продуктивності управлінської команди, синергії та
загроз. Потенційна продуктивність – це рівень продуктивності праці
управлінської команди, який може бути досягнутий за умови максимально
ефективної взаємодії всіх її членів. Синергія відображає покращення за рахунок
командної роботи порівняно з індивідуальною.
Синергічний ефект з’являється в результаті позитивної взаємодії між
учасниками

на

основі

загальних

прагнень

і

цінностей,

а

також

взаємодоповнюючих умінь, призводячи до того, що сумарні зусилля команди
набагато перевищують суму зусиль окремих її членів. Як і у спорті, командна
робота надзвичайно важлива для конкурування на сучасних світових ринках, де
індивідуальна майстерність не настільки важлива, як високий рівень
колективної роботи.
Створення і формування команди, що буде розробляти й реалізовувати
стратегію, – одне з найважливіших завдань кожної сучасної організації. Далі
зупинимося на загальних характеристиках високоефективних команд.
До них належать такі:
•

команда має свого лідера, який є ядром команди;

•

якість кінцевих результатів дуже висока;

•

члени

команди

відрізняються

високим

рівнем

взаєморозуміння і добре співпрацюють між собою;
•

члени команди здатні вчитися на своїх помилках і у своїх діях

орієнтовані на споживача результатів їхньої діяльності;
•

члени команди добре мотивовані.
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Тобто, створення згуртованої управлінської команди – найважливіше
завдання функціонування сучасної організації. Управлінська команда повинна
створюватися так, щоб її члени одночасно досягали соціального благополуччя і
якісно виконували свої завдання. Ключовим фактором такої ефективної
діяльності команди є розподіл рольових функцій. Усі ролі в команді
поділяються на цільові й підтримуючі.
Що стосується мотивації членів управлінської команди, то тут слід
зазначити, що, у зв’язку із глобалізацією світо господарських процесів,
відбуваються зміни у світоглядах працівників. Це призводить до підвищення
ролі нематеріальної мотивації. Реакцією на зміни у структурі мотивів та їх
ієрархії стало виникнення численних сучасних концепцій, які об’єднують нові
принципові положення, незважаючи на певну різницю між ними. У
традиційних системах мотивації наголос ставився на посаду, а не на
особистість.
Сучасна система менеджменту організації має бути орієнтованою на
людину – людину новатора, що особливо важливо під час формування
управлінської команди. Саме робота в управлінській команді дозволяє
реалізувати більшість із цих потреб, адже працівник ідентифікує себе як
фахівця, який належить до певної соціальної групи, він може виявляти свою
компетентність, досягати поваги та визнання, розширювати коло своїх знань і
вдосконалювати свою особистість. Саме тому часто працівники болісно
розлучаються зі своїм робочим місцем, навіть коли є інша, більш фінансово
приваблива пропозиція.
З огляду на вищезазначене, ми вважаємо, що під час добору членів
управлінської команди, потрібно використовувати положення нових теорій, які
належать до нетрадиційних форм мотивування, зокрема теорії R-мотивації.
Згідно з нею, поведінка й мотиви людей пояснюються схильністю до ризику.
Основними причинами застосування теорії R-мотивації є те, що вона
спирається на необхідність мотивування особистості, а не забезпечення посади,
яку вона займає; задоволення потреби ризику та потреби безпеки, необхідність
перетворення ризику із загрози на конкурентну перевагу; важливість прийняття
управлінських рішень із різним рівнем економічного ризику [3].
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Теорія R-мотивації спирається на соціально-психологічні відмінності
працівників у ставленні до ризику, необхідність підвищувати мотивованість
працівників, на доцільність збалансованого кадрового забезпечення організацій
та максимальну реалізацію управлінського, трудового потенціалу працівників.
Існування економічного ризику може бути для працівника стимулом або,
навпаки, антистимулом. Це залежить від двох факторів: рівня економічного
ризику та схильності самого працівника до ризику. Пропонується працівників
розділяти за здатністю йти на ризик: схильних до ризику, нейтральних і
несхильних. Працівник, не схильний до ризику, ніколи ефективно не
працюватиме на підприємстві, де вимагається прийняття та реалізація рішень із
високим ступенем ризику.
Для ефективного функціонування управлінської команди необхідні всі три
категорії працівників згідно з теорією R-мотивації, оскільки працівники, не
схильні до ризику, ретельно виконуватимуть рутинну роботу й уважно
контролюватимуть роботу працівників, схильних до ризику. У зв’язку з
вищезазначеним, перед тим, як формувати управлінську команду, потрібно
вивчити потреби й мотиви її членів. Для цього можна використовувати методи,
що дозволять виявити саме ті риси, які відповідатимуть ролі працівника, яку він
буде виконувати в команді.
Однією

із

складових

успішної

роботи

організації

є

наявність

високоефективного менеджменту та дієздатної управлінської команди, яка
здатна приймати інноваційні рішення. При цьому особливостями формування
управлінської команди є раціональний добір її членів з урахуванням
нетрадиційних мотиваційних механізмів. Зокрема, використання положень
теорії R-мотивації, згідно з якими мотивується особистість, а не посада, яку
вона займає, задовольняються потреби ризику й потреби безпеки, ризик
перетворюється із загрози на конкурентну перевагу.
Перспективність цього підходу для організації полягає в можливості більш
повного використання потенціалу членів команди. Відомо, що грамотно
мотивовані працівники, особисті цілі яких збігаються з цілями підприємства,
працюватимуть із максимальною продуктивністю, що в результаті призведе до
підвищення прибутковості організації.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ PR В ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
У статті описано інструменти PR, їх класифікація та сучасний стан PRдіяльності

в

сфері

гостинності.

Також

виділяється

особлива

увага

стереотипу, що реклама і PR – це одне і те ж саме. Так як піар діяльність в
Україні почала розвиватися відносно недавно, важливо розділяти спільне і
відмінне між цими поняттями, що і описано в даній статті.
Ключові слова: PR, реклама, маркетинг, просування, гостинність, готельноресторанний бізнес, бренд, конкуренція.
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Маркетинг на сьогоднішній день є одним з основних норм ведення бізнесу,
що дозволяє підприємствам сфери гостинності виживати в умовах жорсткої
конкуренції та «іти в ногу» з інноваціями, наздоганяти тренди та розвиватися
на протязі довгих років, у результаті чого доходи постійно збільшуються,
витратна частина знижується, і відповідно, зростає прибуток , що і є основною
метою діяльності будь-якого закладу. В умовах постійно мінливих запитів
споживача, технологій

і

конкурентного

оточення

виживання

компанії

безпосередньо залежить від того, наскільки успішно вона розробляє і
впроваджує нові товари, технології та послуги на ринок.
Основною ціллю статті є вивчення та аналіз PR - діяльності в сфері
гостинності, її форми та методи застосування, а також нюанси використання
інструментів PR на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
Сфера гостинності безпосередньо пов’язана з людьми, які є гостями та
відвідувачами закладів готельно-ресторанного бізнесу. Люди – основний ресурс
прибутку підприємств. Чим якісніше надано послуги дозвілля, тим більше
прибуток. Звісно задовольнити потреби кожного гостя неможливо, але щоб
звести цей мінус до мінімуму й існує public relations (надалі PR).
Жодне успішне підприємство не може себе уявити без використання
усього вивченого арсеналу PR технологій. Піар абсолютно необхідний будьякому бізнесу, як мінімум для того, щоб споживач міг знати про існування
підприємства і його спектр діяльності. Піар-компанії в готельно-ресторанній
сфері є, мабуть, одним з самих важливих елементів їх діяльності. Адже
знаходячись за тисячі кілометрів важко дізнатися про наявність готелів та
ресторанів, їх профіль і тим більше послуги. Тому фахівцям по PR надто
важливо правильно уявляти собі нюанс і особливості своєї діяльності в цій
сфері.
Реклама сама по собі як прийнято вважати «двигун торгівлі», ця думка
чітко сформульована в головах людей. Загалом уявлення про PR дуже розмите і
багато хто просто вважають його одним з синонімів слова «реклама», але це не
так. Для початку потрібно розібратися з термінами і поняттями.
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Поняття «реклама» стало в останні роки терміном, зухвалим цілком певне
коло асоціацій в залежності від сфери застосування (наприклад, в економічній,
соціально-культурній і політичній сфері). У економічному значенні реклама
частіше за все асоціюється з виробництвом, бізнесом, торгівлею, комерцією,
товарами, послугами, зайнятістю, в соціально-культурній з видовищними
заходами, подорожами, модою, шоу, релігійними і благодійними акціями,
знайомствами, в політичному - з політичними партіями, лідерами, виборами,
лозунгами, листівками, акціями протесту, маніфестами тощо.
Одне з самих типових визначень: PR - мистецтво формування сприятливих
відносин громадськості до фірми (образу) шляхом формування уявлень про те,
що фірма продає і виробляє товар в інтересах покупців, а не продавця. PR же як
«паблік рілейшнз» є насамперед «зв'язками з громадськістю» інструментом,
спочатку призначеним для створення сприятливого іміджу, а не для
безпосередньо продажу. Технічно призначення піару - розказати навколишнім
(цільовій аудиторії) про безпосередньо об'єкт своєї діяльність. Головне в цьому
випадку - створити «ім'я». І вже це ім'я буде «обростати» нюансом образу,
репутацією, і, з плином часу, саме почне ставати інструментом реклами,
викликаючи однозначні асоціації і моделюючи у цільової аудиторії уявлення
про товар (або послугу) засноване на уявленні про бренд, заклад та
підприємства.
Вважається, що спочатку вкладення часу, коштів і зусиль в PR бренд,
надалі веде до значної економії коштів на рекламу і спрощує як діяльність
безпосередньо самого підприємства, так і роботу над його образом.
Невірно думати, що реклама є основою піару, як і передбачати, що піар спосіб реклами. Багато які фахівці із зв'язків з громадськістю настирливо
протестують проти таких узагальнень.
Елементи сучасних public relations зародились із появою людської
цивілізації. Відносини з громадськістю були частиною системи управління
суспільством з початку його появи. Уміння управляти аудиторією і впливати на
громадську думку засобами логіки, риторики, сценічної майстерності відомі
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суспільству ще з часів античності. За сучасних умов дії у сфері зв’язків з
громадськістю, що допомагають покращити взаєморозуміння між структурою
виробництва і споживачем, є обов’язковим атрибутом діяльності усіх
організацій. Більшість розглядають PR з точки зору продовження або заміни
старого засобу інформування – реклами. Таке розуміння завдань вкрай
примітивізує саме розуміння PR як управлінської науки і суттєво збіднює його
ефективність. У результаті формування готельно-ресторанної індустрії виникло
багато великих і малих організацій, що пропонують свої послуги з розміщення
та харчування. Більшість з них мають в арсеналі однотипний продукт,
стандартний

набір

послуг

і

напрямків.

Тому

відвідувачу

непросто

зорієнтуватися на ринку послуг, і лише невелика кількість гостей рік за роком
надають перевагу одному і тому ж готелю та закладам харчування. PRдіяльність в готельно-ресторанному господарстві розвинута надто слабко. Її
обсяги не можна навіть порівняти з політичною сферою. Імовірно, однією з
причин цього полягає у тому, що поглиблене вивчення public relations почалось
відносно недавно. Більшість менеджерів ще просто не встигли опанувати цю
незвичну область. Разом з тим українські потенційні споживачі в останні роки
стали піддаватися агресивному рекламно-інформаційному впливу, який
нетривалий час приносив бажаний ефект. Більшість журналів і газет містять
рекламні оголошення про різні заклади розміщення та харчування. Проте, з
плином часу ефективність реклами почала знижуватись і виникла потреба у
чомусь новому. Вказане вище, а також перенасичення українського споживача
рекламою взагалі і відмінність довіри до неї призвели до того, що заклади
розміщення та харчування постали перед проблемою пошуку нових шляхів
приваблення клієнтів. Співробітники українських підприємств далеко не одразу
зрозуміли дієвість методів public relations, однак останнім часом вітчизняний
бізнес усвідомив важливість і актуальність зв’язків з громадськістю. Створення
позитивного іміджу готельно-ресторанного підприємства – найважливіший
чинник для залучення потенційних клієнтів, перетворення реальних клієнтів на
постійних. Щоб компанія могла успішно працювати, усю її діяльність, думки
усіх співробітників повинна пронизувати турбота про репутацію компанії.
Отже, розглянемо інструменти піар.
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З огляду на цільові аудиторії (ЗМІ, кінцеві споживачі, чиновники,
громадські організації) доцільно обирати ті чи інші інструменти PR, або їх
поєднання.
Співпраця зі ЗМІ — надання інтерв'ю та коментарів по певних питаннях,
розповсюдження новин у вигляді прес-релізів або креативних розсилок,
написання й розміщення статей на платній основі. Іноді буває й так, що фахівці
з PR виконують функції журналістів — пишуть статті на вузькоспеціалізовану
тематику, в якій мало хто, окрім них, тямить. В цьому аспекті близьким є
поняття «Пабліситі», у якому співпраця зі ЗМІ є його основним компонентом.
Інтернет просування — використання агентів впливу на комунікаційних
майданчиках Інтернету, вірусне розповсюдження інформації.
Спеціальні

події

короткострокове

—

заходи

привернення

(хепенінги),

уваги

єдиною

здебільшого

ЗМІ,

метою
іноді

яких

є

кінцевих

споживачів та інших цільових аудиторій. До них можна віднести як пресконференції, прес-тури, круглі столи, так і презентації різних новинок в
форматі

вечірки,

благодійні

заходи,

фотосесії.

В

закладах

готельно-

ресторанного бізнесу це також можуть бути майстер-класи, тематичні заходи,
святкування свят та подій, які стосуються як самого закладу (річниця відкриття,
тиждень акцій тощо), так і святкування загального для всіх свята (Новий Рік,
День Незалежності, день міста та інше).
Продакт плейсмент — наче ненавмисна демонстрація у фільмах,
телевізійних передачах, комп'ютерних іграх, музичних кліпах або книгах
комерційних продуктів чи логотипів. Цей прийом можна розглядати як PR- так
і рекламний інструмент.
Конкурси та розіграші призів — можуть відбуватися на базі ЗМІ чи
окремо. Завдяки широкому поширенню мережі Інтернет, у закладів сфери
обслуговування (і не тільки) з’явилась можливість частіше і менш витратно
проводити різні розіграші та конкурси. Підприємство менше витрачає грошей
на поліграфію, листівки, оплату праці людей. Достатньо запустити рекламу в
різних Інтернет - ресурсах, правильно і грамотно продумати рекламну
кампанію та сам розіграш чи акцію.
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«Сарафанне радіо» — розповсюдження чуток через агентів впливу. Може
відбуватися як «в реальному житті», так і Інтернеті. Звісно в цьому
безпосередньо приймають участь люди навіть не підозрюючи це. Інформація
може бути як вигадана, так і правдива, адже основною ціллю є інформування
населення про той чи інший заклад, підняття його рейтингів та популярності.
Класифікація з огляду на виконавця розділяється на такі елементи:
1.

Власний підрозділ,

2.

Аутсорсинг – залучення PR-агенції.

Класифікація з огляду на етику:
 «Білий» PR – «чесний», не проплачений PR. Прийоми «білого» піару
чітко поділяються за результатами: для споживача, для компанії і для
персоналу компанії.
 «Рожевий» PR заснований на технологіях міфів і легенд. Наприклад,
методом

рожевого

піару

вважається

створення

історії

фірми,

коли

розповідаються, які невдачі подолала фірма на шляху до успіху.
 «Зелений» PR – заснований на корпоративній відповідальності в галузі
захисту

навколишнього

середовища

(скорочення

обсягів

використання

пластику для пакування, матеріальна підтримка екологічних ініціатив тощо).
 «Жовтий» PR – використання, з метою залучення уваги, образливих для
читачів елементів.
 «Коричневий» PR тісно пов'язаний з пропагандою (в основному,
неофашистських ідей та ксенофобії).
 «Сірий» PR – реклама (позитивна чи негативна), що приховує своє
джерело. На відміну від «чорного» PR, не передбачає відвертої брехні про своє
походження. Також під «сірим» PR іноді розуміють різновид «чорного» public
relations, що не містить брехні і спрямований на опосередкований вплив на
підсвідомість споживачів.
 «Чорний»

PR

–

використання

«чорних

технологій»

(обману,

фальсифікацій) для обмовляння, знищення конкурентів, розповсюдження від їх
імені образливих або економічно небезпечних заяв та ін. Іноді достатньо
обмежитися публікацією компромату. В сфері гостинності цей інструмент піару
майже не використовується, адже репутація закладів готельно-ресторанного
бізнесу напряму залежать від їх заробітку.
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Отже, визначити чіткі рамки «чорного» і «білого» піару неможливо.
Розглядаючи вплив «кольору» на ефективність, можна сказати, що вона
практично дорівнює в обох видів. Різниця існує лише від сфери застосування.
За поведінковою реакцією:
1. Соціальний PR використовується для формування позитивних моделей
поведінки (благодійність, донорство). Крім того, останнім часом під соціальним
піаром стали розуміти активність компанії в соціальному середовищі (приклад
такого виду в Інтернеті – діяльність у спільнотах соціальних мереж).
Технологію

соціального

PR

відображає

формула

RACE

(Research

–

дослідження, Action – дія, Communication – комунікація, Evaluation – оцінка), на
чому наполягає російський вчений А. Зєльманов. В свою чергу, його колега
В. Кузнєцов обґрунтовує думку, що до соціального PR можна віднести тільки
розв’язання соціальних проблем за посередництвом певних акцій, при цьому
точно визначити, що є соціальним піаром, а що ні – складно.
2. Вірусний PR. Особливість вірусного піару в тому, що він поширюється
сам по собі через спілкування між людьми, головне придумати цікаву тему, яку
обговорюватимуть.
3. Конфліктний PR. Методи конфліктного піару застосовують у сферах
зіткнення інтересів (конкуренції, протистояння бізнесу і держави).
При впровадженні піар-кампанії на підприємство сфери гостинності
спочатку потрібно дослідити ряд важливих запитань (таблиця 1):
Таблиця 1 – Питання для впровадження піар-компанії
Яка ситуація на ринку?
Хто є споживачем?
Що є рекламним продуктом?
Хто є конкурентом?
Які комунікативні цілі маркетингу?
Якими аргументами можна завоювати ринок?
Який рекламний бюджет?
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Складання
плану
рекламної
кампанії

Тільки після того, як заклад дасть собі відповіді на ці питання, можна
обрати спосіб інформування, який дійсно буде ефективним і дасть результат та
прибуток підприємству готельно-ресторанного бізнесу.
Далі йде етап безпосереднього процесу інформування та контролю. Вся
рекламна кампанія вкладається у класичну схему (таблиця 2)
Таблиця 2 – Схема рекламної кампанії
Планування

Організація

Мотивація

Контроль

Рекомендації щодо розробки рекламної кампанії:
- завдання, які потрібно розв’язати в ході кампанії, мають бути
максимально конкретними;
- планування рекламної кампанії дає можливість побачити, як будуть
розподілятися кошти протягом усього року;
- рекламна кампанія має чіткі характеристики – терміни, завдання,
результати;
- результат оцінки ринку: список конкурентів; витрати на рекламу; медіамікс,

що

використовується

конкурентів;

рекламні

конкурентами;

зусилля,

що

піки

починалися

найвищої
клієнтом

активності
раніше;

позиціонування конкурентів; ставлення споживача до товарів конкурентів і
товару клієнта;
- найскладніший аспект, що впливає на завдання – це бюджет.
Виходячи з розміру бюджету, розраховують інтенсивність виходу реклами
з використанням відібраних засобів. Далі складають графіки проведення
рекламної кампанії за зразком.
Виходячи з описаної інформації можна зробити висновки, що як і
готельно-ресторанний бізнес, так і PR - діяльність в Україні тільки
розвиваються. Надзвичайно мала кількість підприємств використовують
інструменти піару, адже більшість закладів належать до малого бізнесу,
власники яких не обізнані в сфері маркетингу та сфері обслуговування. Їм
важливо вижити в оточенні жорсткої конкуренції, але за останні роки завдяки
мережі Інтернет з’явилася можливість менше витрачати грошей на рекламу та
оплату праці, а з поширення кур’єрських служб – економія ресурсів.
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В період пандемії 2020 року, коли неможливим є обслуговування
споживачів в приміщенні, готелям та закладам дозвілля довелося вигадувати
нові стратегії та способи збереження прибутку, щоб залишитися «на плаву».
Ресторани та кафе почали запускати доставку та само вивіз, дотримуючись
вимог карантинних обмежень. Готелі також попіклувалися про своїх гостей,
обмеживши їх контакт з персоналом, не впливаючи на повноцінний відпочинок.
Кожного разу будуть з’являтися новіші методи піару, а існуючі стануть
мало використовуючі, адже час змінює як навколишній світ, так і думки людей.
Рublic relations – це зв’язки з громадськістю, змінюються люди – змінюються і
методи PR.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
У статті обґрунтовано мотиваційний механізм управління підприємством
сфери гостинності. У результаті дослідження запропоновано на
підприємствах індустрії гостинності застосовувати напрям персоналмаркетингу. Цей комплекс заходів передбачає підбір кадрів, здатних
забезпечити досягнення цілей і завдань підприємств сфери гостинності, який
би досліджував їх внутрішні мотиви до праці та цінності, з’ясовував би
реальні потреби працівників.
Ключові слова: мотивація; персонал; стимулювання; оплата праці; управління.
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У сучасних умовах господарювання повсюдно збільшується значення
сфери послуг. Україна як держава з великим потенціалом також має таку
тенденцію. Сфера гостинності на сьогодні стає однією з найбільш динамічних
сфер економіки. Проте існують проблеми, через які українська сфера
гостинності стає неконкурентоспроможною, і основною з них постає персонал.
Саме персонал в індустрії гостинності відіграє важливу роль, тому в інтересах
управління кожного підприємства цієї сфери необхідно забезпечити сприятливі
умови для роботи своїх працівників.
Вивчення питання мотивації персоналу, її сутності, методів та моделей
досліджувалася

відомими

науковцями:

А.

Афоніном,

І.

Бондаром,

Ф. Герцбергом, Ф. Гілбретом, Т. Кір`яном, А. Колотом, Е. Лібановою,
А. Маслоу, А. Смітом, Е. М. Статлером, В. Петюхом та багатьма іншими.
Проте дослідження питань ефективної системи мотивації персоналу в індустрії
гостинності вимагає дедалі більшої уваги.
Метою статті є наукове опрацювання теоретичних, методичних питань
системи мотивації персоналу індустрії гостинності як в Україні, так і за
кордоном та виявлення пропозицій щодо створення справедливої винагороди за
працю, надання співробітнику як морального, так і матеріального задоволення
від досягнутих результатів у роботі.
Розвиток сфери гостинності в Україні ставить нові вимоги до форм та
методів управління персоналом. Адже останній є найважливішою складовою
діяльності підприємств сфери гостинності, невичерпним резервом підвищення
ефективності діяльності та основою стратегічного потенціалу.
Сьогодні у науковій літературі існує безліч формулювань щодо сутності
мотивації праці, її значення та ролі.
Мотив – це спонукання до дії, але в основі його може бути як стимул
(винагорода, підвищення по службі, адміністративна ухвала – наказ,
розпорядження

тощо),

так

і

особисті

причини

(почуття

обов’язку,

відповідальність, страх, благородство, прагнення до самовираження тощо).
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Мотивація праці поєднує в собі потреби, інтереси і мотиви особистості і
виникає вона тільки при діалектичному поєднанні потреб і стимулів. Стимули
можуть трансформуватися в мотиви лише тоді, коли самі стимули відповідають
інтересам особистості. Найбільш сильні і стійкі мотиви виникають у тому
випадку, якщо, будучи об’єктивними, стимули переходять у суб’єктивні
інтереси, а останні – в особисту потребу.
Поведінка людини визначається не одним мотивом, а їх сукупністю.
Мотиви трудової діяльності людини різнобічні і визначаються багатьма
обставинами. Процес формування мотиву до активної праці – це складний і
поки що не до кінця вивчений психологами і соціологами процес. Але можна
сказати, що формування трудової мотивації відбувається під дією внутрішніх та
зовнішніх факторів. Внутрішні фактори пов’язані з трудовою діяльністю, а
саме:

зі

змістом

праці,

прагненням

до

підвищення

професіональної

майстерності, самореалізації до праці. Тобто вона створює основу для
формування найвищого типу відносин до праці як засобу самореалізації
особистості. А до зовнішніх факторів належать фактори, які знаходяться поза
межами праці, це: оплата праці, управління персоналом, умови праці, і т. д., тут
праця виступає як ціна за отримання різних благ.
Мотивація є зовнішня (обумовлена зовнішніми обставинами), внутрішня
(виникла всередині самої людини), позитивна (заснована на позитивних
стимулах: премія; поїздка т. д.), негативна (заснована на негативних стимулах:
штраф, догана), стійка (заснована на потребах людини), нестійка (постійно
вимагає додаткового підкріплення); матеріальна (премія, збільшення заробітної
плати, разова виплата бонусів і т. д.) та моральна (підвищення за посадою,
диплом кращого співробітника, самореалізація, фотографія на стенді і т. д.).
Мотивація праці в індустрії гостинності передбачає матеріальну винагороду і
матеріальне заохочення. І саме ефективність трудової діяльності залежатиме від
неї. І, як показує світовий досвід діяльності підприємств індустрії гостинності,
розуміння керівництвом значення трудового потенціалу є запорукою успіху на
ринку послуг.
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Як зазначає Т. В. Вакуленко: «Кадри вирішують все». Персонал надає
гостю не просто обслуговування, а гостинність і досягає своєї головної мети –
задоволеність клієнта, що іноді важливіше навіть за отримання прибутку. Саме
люди, які працюють у готелі, створюють те, що в майбутньому приносить або
успіх, або невдачу підприємству. Між іншим, досить таки ефективним методом
розвитку

навичок

персоналу

є

міжнародний

обмін

спеціалістами.

В

американських компаніях істотною рисою в управлінні персоналом є глибоке
знання керівником своїх підлеглих. На кожному підприємстві з урахуванням
форм власності повинен існувати власний механізм господарювання, в межах
якого має працювати вся система матеріального стимулювання. В Україні
стимулювання працівників з метою спонукання їх до продуктивної праці було і
залишається серйозною проблемою. Відірваність заробітної плати від кінцевих
результатів роботи призвела до того, що люди переважно спрямовували свої
зусилля не на підвищення ефективності праці, а на здобуття тих чи інших
матеріальних благ та пільг.
Але хочеться звернути увагу на зарубіжний досвід матеріального
стимулювання працівників. Зокрема в Японії система стимулювання праці
будується з урахуванням професійної майстерності, віку, стажу роботи,
результативності

праці.

Відмітною

особливістю

японської

моделі

є

застосування окремими фірмами довічного найму, заснованої на традиційному
японському патерналізмі. Така система оплати праці містить помісячну
зарплату, 2 премії на рік та одноразову допомогу при виході на пенсію.
У британських фірмах набули поширення заохочувальні подарунки. Так у
компанії

«BritishTelekom»

нагороджують

коштовними

подарунками

і

туристичними путівками. Процедура нагородження здійснюється відповідно до
досягнутих успіхів: на робочих місцях, на публічних заходах і святкуваннях.
Можна сказати, за оцінкою фахівців західних фірм, запровадження
зазначених форм матеріального стимулювання сприяє формуванню у персоналу
підприємницького мислення, зацікавленості у розвитку фірми, залучення до
процесу прийняття рішень. Але слід розуміти, що на нинішньому етапі треба
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поєднувати і доповнювати вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері
матеріальної мотивації персоналу і у кожній галузі треба розробити,
апробувати, поширити різні, пристосовані до конкретних умов сучасні системи
матеріального стимулювання. Ці методи будуть стимулювати людину до праці і
дадуть їй до заробітної якусь додаткову платню.
В Україні проблеми мотивації персоналу були і залишаються в центрі
уваги. Адже фахівці одного рівня, які працюють у різних підрозділах,
отримують неоднакову винагороду; неоднакова заробітна плата співробітників
одного рівня; система оплати праці непрозора та має велику кількість
складових, що значно ускладнює процес розрахунку. Більшість підприємств
індустрії гостинності зацікавлені сплачувати своїм співробітникам лише
мінімальні оклади, а не змінювати їх відповідно до розвитку світового ринку
праці. Поясненням тут є те, що інтереси найманого працівника і роботодавця не
збігаються, бо вони мають деяку різницю. Адже інтерес працівника полягає у
збільшенні розміру винагороди, але вона може бути реалізована тільки за
рахунок додаткових витрат роботодавця або ж у збільшенні знову створеної
вартості. Саме стимулювання за результати виробництва, яке характеризує
перш за все знову створена вартість, покликана зняти цю різницю. Система
стимулювання повинна передбачити такий механізм розподілу результатів
виробництва, який дозволить реалізувати інтереси найманих працівників і
роботодавців.
В

умовах

індивідуальної

ринку
праці

обов’язково
від

повинна

показників

роботи

бути

залежність

підприємства.

оплати

Механізм

матеріального стимулювання повинен будуватися на принципі залежності
заробітної плати кожного робітника як і від особистого внеску, так і від
кінцевих результатів роботи колективу.
Керівникам, які хочуть посилити мотивацію працівників до праці, теорія
очікування дає для цього різні можливості. Оскільки люди володіють
неоднаковими здібностями, то і винагороду вони оцінюють по-різному. Тому
керівникам необхідно зіставити передбачувану винагороду з потребами
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працівника і привести їх у відповідність між собою, а також необхідно
встановити співвідношення між досягнутими результатами. Відповідно до цієї
теорії досягнуті результати залежать від прикладених працівником зусиль, його
здібностей і характерних особливостей, а також від пізнання ним своєї ролі.
Рівень прикладених зусиль буде визначатися цінністю винагороди, ступенем
задоволеності в тому, що такий рівень зусиль дійсно потягне за собою
виправданий рівень винагороди.
Роботодавець не може платити працівникам менше, ніж їм необхідно для
відтворення свого існування і водночас не може платити їм більше тої
величини, яка може бути вирахувана із виручки від реалізації продукції
(послуг) підприємства без того, щоб не порушити можливість виплати
обов’язкових

платежів

(внесення

податків,

погашення

кредиторської

заборгованості і т. д.), а також не лишити самого підприємця суспільно
нормального доходу на вкладений капітал (у протилежному випадку йому
взагалі немає смислу вкладати свій капітал у виробництво, а без такого
вкладення не було б і самого підприємства).
У сучасних умовах працівник за мінімальну винагороду за свою працю,
при умові найму на повний робочий день, повинен віддати роботодавцю певну
суспільну мінімальну норму затрат праці, що є умовою виплати йому
мінімальної заробітної плати. У такому випадку прослідковується певна
тенденція між затратами праці і розподілом життєвих благ по праці.
Ми завжди вважали, що блага із суспільних фондів споживання (вони
можуть створюватися як на рівні держави, регіону так і окремого підприємства)
розподіляються не за працею, а за потребами. Однак це не так. Блага із
суспільних фондів споживання переважно розподіляються за потребами, але
при цьому в багатьох випадках враховуються і результати праці тих, на чию
користь

розподіляються

непрацездатності,

виплата

блага.
пенсії,

Наприклад,

оплата

безкоштовно

праці

тимчасової

лікування,

можливість

користуватися послугами будинків відпочинку і санаторіїв, спортивних і
культурних закладів і т. д. Тобто тут диференціюються категорії громадян
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залежно від їх трудових заслуг. Тому можна сказати, що працівники
користуються цими благами із суспільних фондів споживання у міру величини
цих фондів, які були створені їх працею. Розподіл благ із суспільних фондів
споживання всередині підприємства здійснюється, з одного боку, за потребами,
а з іншого – з урахуванням якості затрат праці (рівень кваліфікації,
відповідальність і т. д.) і її результатами. Винагорода працівника за працею не
обмежується розподілом життєвих благ, які надходять у його розпорядження
відповідно до затрат і результатів праці. Крім того, працівник може
винагороджуватися за свою працю самим характером цієї праці, але в тому
випадку, якщо в її процесі він має можливість виявити власний професійний
творчий потенціал. При перетворенні праці в першу життєву необхідність
людини така винагорода самим процесом праці виступає як її головна
винагорода і вона явно вивищується над розподілом життєвих благ за працею.
Крім розподілу життєвих благ за працю і винагороди самим процесом
праці, працівник може винагороджуватися певним професійним статусом. Цей
вид винагороди має моральний характер, але може закріплюватися певними
матеріальними пільгами, серед яких, наприклад, безкоштовне житло, лікування,
проїзд у транспорті і т. д. В умовах найманої праці об’єктивною необхідністю є
винагорода залежно від її затрат і результатів, що здійснюється в трьох
основних формах, одна з яких має обов’язковий характер – це розподіл
життєвих благ за працею, а дві інші – винагорода творчим процесом праці і
соціально професійним статусом працівника. Ці форми виникають тільки в
певних умовах, пов’язаних з рівнем розвитку суспільства і людської
особистості;

у

міру

такого

розвитку

дві

останні

форми

починають

перевищувати над першою, а вона перетворюється в додаток, що доповнюється
до перших двох форм.
Досліджуючи систему мотивації персоналу, наголосимо, що для наших
українських підприємств індустрії гостинності необхідно розробляти чіткі та
прозорі критерії оцінки персоналу, звернути значну увагу на добір кадрів
відповідної кваліфікації. Оскільки індустрія гостинності спирається на
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принципи гостинності, які характеризуються щедрістю і товариськістю у
ставленні до гостей, то працювати у цій сфері повинні тільки добропорядні,
щиросердні, ввічливі люди, які часто і охоче посміхаються. І це підтверджено
досвідом відомого організатора і управлінця готельним господарством
Елсвота М. Статлера, якого в США шанують як видатного представника
готельного бізнесу всіх часів і народів.
Останнім часом в індустрії гостинності застосовують напрям персоналмаркетингу. Це комплекс заходів щодо добору кадрів, здатних забезпечити
досягнення цілей і завдань підприємств сфери гостинності. Саме це допомогло
б з добору кадрів для підприємств тому, що саме в індустрії гостинності
найбільш висока плинність кадрів, відсутність спеціальних знань і навиків,
мала імовірність кар’єрного зростання. Цей напрям досліджував би їх
внутрішні мотиви до праці та цінності, з’ясовував би реальні потреби
працівників. З метою посилення матеріальної та моральної зацікавленості в
професійному навчанні, цілеспрямованому плануванні трудової кар’єри, під час
розроблення та покращення механізму стимулювання роботодавців і найманих
працівників доцільно враховувати досвід країн з розвиненою економікою у цій
сфері. Також необхідно частіше реалізовувати спілкування працівників між
собою та безпосередньо з керівництвом різних рівнів; проводити більше
корпоративних свят, конкурсів між різними відділами підприємства для
зближення

колективів,

з

цінними

призами

для

кращих

працівників.

Поліпшувати умови праці працівників; надавати (або розширювати) соціальний
пакет

(страхування

життя, медичне та пенсійне страхування, оплата

транспортних витрат і мобільного зв’язку та ін.); розширювати повноваження
працівника; дозволяти йому брати участь у прийнятті рішень; створити
диференційовану систему винагороди; просування по службі; запроваджувати
на підприємствах індустрії гостинності гнучкий графік роботи; обов’язково
повинна бути особиста подяка від керівництва в усній або письмовій формі,
привітання з днем народження; в колективі повинна бути доброзичлива
атмосфера; завжди працівники повинні мати відсоток від економічного ефекту,
премії, гідну заробітну плату, пам’ятні подарунки; пільги та привілеї: путівки
на відпочинок та інше.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТ: ЕТИМОЛОГІЯ, КОНЦЕПЦІЯ
ТА МЕТОДОЛОГІЯ
Стаття присвячена виявленню відмінностей менеджменту в докризовий
період і стратегії управління підприємством під час кризи, аналізу
виправданості заходів щодо вирішення фінансових проблем компанії за рахунок
співробітників і оцінці необхідності внесення змін до процесів діяльності під
час кризи.
Ключові слова: криза, кризис-менеджмент, небезпека, надзвичайний, рутиннопрофілактичний кризовий менеджмент.
Події весни 2020 року, такі як падіння цін на нафту і наслідки глобальної
епідемії коронавірусної інфекції, привели до зупинки або уповільнення
багатьох виробництв, різкого припинення фінансування. Підприємства стали
приймати кроки по уникненню кризи неплатоспроможності аж до скорочення
персоналу. Однак такий стан торкнулося далеко не всіх. В кінці березня
Інтернет-видання CMS Magazine опублікувало «Дослідження поточної ситуації
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на digital-ринку Рунета і країн СНД», в якому показало, що більше половини
респондентів заявило про відкриття нових вакансій, а загальна оцінка ринку і
ситуації в окремих компаніях в середньому близька до «помірної».
Проблема антикризового управління є об'єктом дослідження багатьох
вчених, як вітчизняних (Айвазян З., Бєляєв С.Г., Венгільській А.С., Градів А.П.,
Кириченко В., Корж Н.В.., Коротков Е.М., Лыгоненко Л., Пушкар О.І.,
Сибірякова В.Г., Ситник Л.С., Тридід О.М., Уткін Е.А., Чернявський А.Д.,
Хачатрян В.В. та ін.), так і зарубіжних (Дж. К. Ван Хорн, М. Мескон, Б.Клейнер
та інші).
Метою статті є вивчення проблеми кризи як передумови організаційного
розвитку, вдосконалення антикризового управління, тобто вплив кризи на
організаційний розвиток підприємства і виявлення нових підходів, сутності,
принципів, функцій і методів антикризового управління.
Слово «криза», написане китайською, складається з двох ієрогліфів: один
означає «небезпека», інший - «сприятлива можливість». Звідки береться ця
двозначність, якщо інтуїтивно здається, що термін «криза» має виключно
негативне значення?
Сучасне слово «криза» походить від латинського crisis, що означає
вирішальну ситуацію або поворотний момент. У медицині термін «криза» досі
зберігає смислове навантаження і позначає різке погіршення стану хворого, за
яким може слідувати вихід з хвороби або смерть.
У свою чергу crisis походить від давньогрецької κρίσις (крісіз), що означає,
рішення або вибір і має етимологічне походження від дієслова κρίνω (Кріно) вирішувати, який використовувався в античній судовій практиці для
позначення дій судового процесу, в тому числі для винесення вироку. Пізніше,
іменник κρίσις отримало додаткові значення такі як результат (битви),
суперечка, змагання і навіть тлумачення (сну), але ніяким негативним
значенням перестав наділялося.
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Саме поворотний момент (turning point) в значенні слова «криза» вказує на
можливість зміни ситуації шляхом прийняття рішень, що сприяють зміні
вектора розвитку подій з руйнування на відновлення і подальший розвиток.
З вищесказаного випливає і загальне визначення терміна «кризовий
менеджмент» як процесу порятунку системи від руйнівних її впливів. Існує
цитата, яку приписують 35-му президенту США Дж.Кеннеді. Звучить вона так:
Однак, варто звернути увагу на часте вживання атрибутом «анти-» в таких
словосполученнях як антикризове управління, антикризовий план, антикризові ,
тощо. Це явище бере свій початок з 1990-х, коли в нашій країні сталася
соціально-економічна криза, викликана розвитком ринкових відносин. Тоді
перехід від планово-розподільчої економіки породив важкі внутрішні наслідки
для суспільства і свідомість більшості спрямувалася на боротьбу з цим явищем,
а не на використання закладених в ньому можливостей.
Термін «кризовий менеджмент» (crisis management) вперше з'явився в
зарубіжній пресі після військово-політичного конфлікту Радянського союзу і
США в 1962 році (так званий «Карибський, або Кубинська криза»). Суть кризи
полягала в тому, що Радянський союз почав розміщувати на Кубі ракети
середнього радіусу дії, які могли загрожувати безпеці всієї території США. У
свою чергу уряд США, прагнучи не допустити реалізації цієї загрози,
встановило військово-морську блокаду Куби і заявило, що всі радянські
кораблі, які прямують на Кубу, оглядатимуть, і кораблі з ракетами
зупинятимуть і, - якщо буде потрібно, - топити. У відповідь Радянський Союз
заявив, що напад хоча б на один радянський корабель буде початком третьої
світової війни. Для вироблення рекомендації щодо того, як вийти з цієї
надзвичайно небезпечної ситуації без шкоди для національної безпеки США,
президент США Дж.Кеннеді створив спеціальну групу на чолі зі своїм братом
Р.Кеннеди. Після кількох днів цілодобових обговорень і консультацій група
Р.Кеннеди змогла виробити пропозиції, які виявилися прийнятними і для США,
і для СРСР. Конфлікт був подоланий, а діяльність групи Р.Кеннеди була
названа «криза менеджментом» [1].
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Стосовно до бізнесу термін «кризовий менеджмент» став застосовуватися
тільки після публікації в 1986 році монографії Стівена Фінка (Steven Fink)
«Криза менеджмент. Планування неминучого «(Crisis Management: Planning for
the Inevitable). З того часу термін з журналістського кліше перетворився в
наукове поняття, стали розвиватися його концепція, теорія і методологія.
Розрізняють

надзвичайний,

рутинно-профілактичний

кризовий

менеджмент.
Як було показано вище, історично першим типом кризового менеджменту
був менеджмент надзвичайний, тобто спрямований на вихід з несподіваної
кризової

ситуації,

коли

зволікання

загрожує

важкими

наслідками.

Надзвичайний кризовий менеджмент - це скоординовані дії, спрямовані на
запобігання розвитку кризи, ослаблення його гостроти і усунення негативних
наслідків [2].
Ефективність цього типу кризис-менеджменту безпосередньо залежить від
рівня професіоналізму, вольових і організаційних здібностей управлінця, тому в
багатьох випадках порятунком руйнування системи займається новий кризовий
менеджер, який є тимчасовим керівником з виведення системи з стрімкого
кризового процесу. Кризовий керуючий починає свою роботу з проведення
експрес-аналізу стану системи, після чого виробляє підхід і реалізує заходи
щодо стабілізації ситуації. На цьому етапі відбувається мобілізація всіх наявних
ресурсів (адміністративних, фінансових і трудових) та особлива увага
приділяється збільшенню лояльності з боку персоналу проведеним заходам.
Коли критичну ситуацію вдалося успішно стабілізувати, проводиться детальна
діагностика з метою виявлення ключових проблем і причин кризи, за
підсумками якої визначається найкращий спосіб подолання кризової ситуації в
цілому.

Діяльність

кризового

керівника

припиняється

в

результаті

сприятливого подолання кризи або навпаки, - руйнуванні системи. Тому
критерієм успішності діяльності керівника в умовах надзвичайного кризисменеджменту є результативність як абсолютна міра наявності або відсутності
результату - він або є, або його немає.
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У проектній роботі результат діяльності оцінюється тріадою обмежень
«час - вартість - якість». Кризовий менеджмент пропонує альтернативну
версію: «час - фінанси - ресурси», де для вирішення будь-якої проблеми досить
наявність будь-яких двох елементів, а третій не повинен дорівнювати нулю.
Оскількиз надзвичайний кризовий менеджмент - це діяльність, що має часові
обмеження, спрямована на досягнення результату (мети) при заданих
обмеженнях по ресурсах і термінів, значить вона є проектом і до неї цілком
прийнятні методи і інструменти проектного управління.
Пізніше, економічна наука виділила циклічні послідовності, які назвала
хвилями. Виявилося, що криза є обов'язковим елементом розвитку будь-якої
системи, що самоорганізується і запобігти їй неможливо. Тоді кризовий
менеджмент почав розглядатися як профілактичний захід. Такий стиль кризисменеджменту отримав назву рутинно-профілактичний.
Рутинно-профілактичний кризовий менеджмент - це сукупність дій,
спрямованих на мінімізацію ймовірності можливого розвитку ситуації таким
чином, коли виникне необхідність застосування надзвичайних заходів.
Зазначений тип кризис-менеджменту здійснюється постійним керівником
підприємства через планові заходи, інструкції щодо запобігання розвитку криз і
навчання персоналу діям в кризовій ситуації. На підприємстві вводиться
моніторинг, контроль і аналіз ознак кризи, що наближається, а також
реалізуються заходи по зниження можливих ризиків. Типовим прикладом
рутинно-профілактичного
безпеки,

що

включають

кризис-менеджменту
в

себе

розробку

є

заходи

інструкцій,

протипожежної
ознайомлення

співробітників з планом евакуації, а також періодичні навчання діям під час
пожежі. Основні характеристики надзвичайного і рутинно-профілактичного
кризис-менеджменту наведені в таблиці 1.
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Таблиця 1 – Основні характеристики надзвичайного і рутиннопрофілактичного кризис-менеджменту
Характеристика
Обєкт
Субєкт

Надзвичайний
менеджмент

Рутинно-профілактичний
менеджмент

Кризова ситуація
Система в цілому
Кризовий керівник
Постійний керівник системи
(тимчасовий)
Врятувати систему
Знизити ризики
Спрямованні на врятування
Спрямовані на мінімізацію
системи
ризиків
Рішення приймаються
Звичайний
швидко, реалізовуються
терміново
Мобілізація всіх можливих
Планові
ресурсів
Любі можливості
Планові

Мета
Задачі
Характер
обговорень
Характер дій
Методи та
інструменти
Тривалість

Короткотермінова

Постійна

Якщо джерела кризи вчасно виявити не вдалося або вжиті заходи протидії
виявилися малоефективними або недостатніми і система перейшла в стадію
руйнування,

то

рутинно-профілактичний

менеджмент

замінюється

надзвичайним.
Встановлено, що джерелами кризи бізнесу, часто виступають внутрішні
причини,

пов'язані

з

процесами

росту

і

розвитку

організації

як

самоорганізується системи [2]. Для того щоб класифікувати подібні кризи деякі
автори порівнюють розвиток організації з розвитком людини і виділяють так
звані життєві цикли організацій (organisations life cycles). Яскравими
представниками такого підходу є Ларрі Грейнер (Lary Greiner) і Іцхак Адізес
(Ichak Adizes).
Існує альтернативний підхід, який завоював безліч прихильників.
Створений в 1990 році Американський інститут кризис-менеджменту (Institute
for Crisis Management або ICM) запропонував первинно розділити всі причини
криз на дві категорії: раптові (sudden) і тліючі (smoldering):
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- раптові кризи - це непередбачене і різке порушення економічної
діяльності підприємства, викликане обставинами природного або техногенного
характеру, а також збитком, нанесеним репутації компанії.
- тліючі кризи зазвичай викликані проблемами, які приховано розвивалися
в компанії і до моменту їх прояви були не відомі ні всередині компанії ні за її
межами і які можуть привести до серйозних загроз або збитків.
У звіті ICM за 2018 рік мовиться, що на частку раптових криз припадає
33% криз підприємств в світі, а на частку тліючих - залишилися 67%, причому
найбільший внесок в їх число вносять дії самих керівників в рамках
маркетингової, інвестиційної, фінансової та управлінської діяльності і пов'язані
з некомпетентністю, інертністю і страхом змін [4]. Крім того, численні
дослідження показують, що внутрішні проблеми компанії посилюють дії
зовнішніх обставин і благополучне раніше підприємство може раптом
опинитися в скрутному фінансовому становищі.
Під час економічної невизначеності компанія змушена скорочувати
витрати і формувати «грошову подушку», але це далеко не єдина міра, яка веде
до успіху. Вирішальним фактором у справі виведення підприємства з кризи є
організаційна спритність (organisational agility) - здатність керівників мислити
нестандартно і оперативно перебудовувати процеси всередині компанії.
У дослідженні, проведеному в 2008-2009 роках групою економістів «The
Economist Intelligence Unit» і названому «Організаційна спритність: як бізнес
може вижити і досягти успіху в неспокійні часи» (Organisational agility: how
business can survive and thrive in turbulent times), говориться, що зберегти
конкурентоспроможність в сучасних умовах зможуть тільки ті компанії, які
будуть «гнучкими як Гудді» (Houdini-like twist) і працювати на випередження в
умовах мінливого ринку.
Організаційна спритність включає в себе наступні елементи:
1. Організаційна спритність - швидкість прийняття рішень і їх оперативне
виконання;
2. Гнучкість;
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3. Внутрішні чинники - конфлікти цілей підрозділів і неузгодженість їх
пріоритетів, боязнь ризиків і розрізненість інформації всередині компанії
обмежують швидкість і ефективність змін в результаті чого поліпшення бізнесу
відбувається вкрай повільно;
4. Технології є одним з компонентів, що забезпечує управління змінами.
Оперативний і достовірний процес обміну інформацією всередині компанії
може полегшити доступ до критичних даних і сприяти організаційним змінам.
Таким

чином,

в

сучасних

умовах

підприємство

ефективно

і

конкурентоспроможно тільки в разі знаходження в стані постійної зміни і
розвитку.
Управління

сучасної

компанії

повинна

будуватися

на

принципах

стратегічного планування і попереднього контролю.
Існують різноманітні принципи стратегічного управління підприємством в
період кризи, але всі вони включають в себе кроки по уникненню кризи
ліквідності, тобто втрати платоспроможності. За цих обставин скорочення
витрат здається очевидною завданням, однак це не може бути єдиною мірою,
яка здійснюється керівництвом компанії для подолання виниклих труднощів.
Без довгострокової стратегії розвитку і без зміни підходу до діяльності
компанія не може забезпечити конкурентоспроможність і, в кінцевому рахунку,
вижити в постійно мінливих умовах сучасного ринку. Недалекоглядний підхід
до короткострокового планування і прагнення керівництва якнайшвидше
подолати гострі кризові прояви, шляхом скорочення витрат за рахунок
працівників підприємства, лише створює видимість подолання кризи, який
незабаром повертається з новою силою.
Повертаючись до питань, поставлених на початку статті, можна зробити
наступні висновки:
1. Менеджмент в докризовий час нічим не повинен відрізнятись від
стратегії управління в складні часи, так як обидва будуються на принципах
гнучкості, розвитку і постійного поліпшення.
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2. ільки постійна інноваційна діяльність керівників усіх рівнів може надати
компанії гнучкість, необхідну для ефективної адаптації до швидко мінливих
умов зовнішнього середовища і, як наслідок, недопущення проблем бізнесу.
Виникнення кризової ситуації, як такої, каже про помилкові дії
керівництва компанії в минулому і вимагає перегляду в т.ч. шляхом вироблення
нестандартних рішень виявило проблем. Під час економічної невизначеності
виникає обмеженість фінансів, яка може привести до нестачі кадрового складу.
Великі компанії зможуть пережити важкі часи шляхом зниження витрат,
оптимізації фонду оплати праці і перерозподілу ресурсів між проектами, а ось
дрібний і середній бізнес без кардинальних змін вижити не зможе.
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УДК 658.52
Мацера Г.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ПІДПРИЄМСТВА
В статті досліджено особливості зовнішніх і внутрішніх чинників формування
організаційної культури підприємства. Проведено порівняння змісту критеріїв
організаційної культури підприємства відповідно до управлінського та
соціально-психологічного напряму та визначено їх особливості відповідно до
суб'єктного та об'єктного підходів.
Ключові слова: організаційна культур; чинники організаційної культури;
критерії організаційної культури; механізми організаційної культури; зміна
організаційної культури.
Особливість сучасної мережевої економіки є можливість використання не
тільки досвіду, але і готових уже сформованих виробничих партнерських,
організаційних та інших зв'язків, однак часто це передбачає зміну філософії
підприємства та його організаційної культури, однак це часто може
супроводжуватися рядом загроз, пов'язаних із переорієнтацією та адаптацією
управлінського

та

соціально-психологічного

компоненту

організаційної

культури підприємства до нових умов. Така проблема визначає необхідність
розробки науково обґрунтованих пропозицій в цьому напрямі.
Проблемами формування, розвитку та зміни організаційної структури
займалися ряд вітчизняних та закордонних вчених. Значну увагу даній
проблематиці приділяли М. Мескон, Ф. Хедоурі, Р. Блейк, С. Роббінс, Е. Долан,
Дж. Стюарт, О. Харчишина, М. Магура, М. Курбатова, О. Білецька та інші.
Разом з тим, зміни умов господарювання ряду вітчизняних підприємств
призводять до зміни особливостей їх організаційної культури, що актуалізує
подальші дослідження в зазначеному напрямі.
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Метою статті є дослідження особливостей організаційної культури
підприємства та можливостей і особливостей її зміни.
Організаційна культура підприємства є унікальним економічним явищем,
яке значно виходить за межі виробничих чи партнерських зв'язків. Вона
стосується усього глобального простору всередині і ззовні підприємства, її
формування починається уже в момент виникнення підприємницької ідеї.
Організаційна культура всередині підприємства формується в результаті
внутрішніх міжособистісних та ділових комунікацій щодо досягнення мети
окремого проекту чи успіху підприємства загалом та стратегії вирішення
супутніх проблем. Це дозволяє сформувати власні корпоративні цінності,
норми поведінки, способи взаємодії тощо. Однією з базових умов формування
внутрішньої організаційної культури підприємства є спільна діяльність людей і
їх

комунікація

для

досягнення

спільної

мети.

Формування

стійких

комунікативних і ментальних зв'язків створює внутрішній антикризовий
потенціал, який забезпечить підприємству більшу стійкість у несприятливих
умовах та інтенсивніший розвиток у сталих умовах.
Організаційна культуру може формуватися як спонтанно (під впливом
непередбачуваних зовнішніх чинників), так і цілеспрямовано (в результаті
реалізації цілеспрямованої політики керівництва). Занадто велика частка
впливу зовнішніх чинників може призвести до зниження керованості
організаційної культури та, в наслідковому ефекті, зниження ефективності
підприємства загалом. Оскільки випадкові зовнішні чинники є складно
передбачуваними, носять частково несистемний характер, і для свого
урахування потребують розробки математичних моделей.
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Таблиця 1 – Зміст критеріїв організаційної культури підприємства в
розрізі управлінського та соціально-психологічного підходу
Критерій

Напрям

Управлінський
Соціально-психологічний
Зміст
Організаційна культура –
Організаційна культура – атмосфера,
організаційної сукупність норм, цінностей, правил психологічний клімат організації,
культури
вирішення проблем, що
неформальна і невидима свідомість
поділяються більшістю членів
організації, яка впливає на поведінку
організації і сприяють досягненню її членів і сама формується під їхнім
поставлених перед нею цілей
впливом
Призначення Організаційна культура
Організаційна культура розглядається
організаційної розглядається як атрибутивна
як невід’ємну суть і характеристику
культури
характеристика організації і засіб функціонування малих груп
пристосування до змін у
зовнішньому середовищі
Функція
Організаційна культура – фактор
Організаційна культура – фактор
організаційної стратегічного управління
соціалізації індивідів, фактор впливу
культури
підприємством, розвиваючого
на членів організації в процесі
управління персоналом, фактор
трудової поведінки
адаптації підприємства до ринкових
умов, підвищення
конкурентоспроможності
підприємства
Основний
Засновник, керівник, лідер
Загальнолюдські, професійні,
чинник
організації, зовнішнє середовище особистісні цінності, уявлення норми,
формування
правила
організаційної
культури
Основні
Культура управління,
Менталітет співробітників,
прояви
культура умов праці, культура
соціально-психологічний клімат в
організаційної працівників, культура
організації
культури
документації

Чинники впливу на організаційну культуру підприємства можна поділити
на внутрішні і зовнішні. Зовнішні передбачувані чинники визначаться:
особливостями етнічної та національної культури (система вірувань, основні
принципи формування сім'ї та поведінки у шлюбі, система освіти, економічна
система, політична система); динамікою зовнішнього середовища (розвиток
виробничих,

організаційних

та

маркетингових

інновацій);

зміною

організаційно-правових засад ведення бізнесу.
Внутрішніми чинниками організаційної культури підприємства є: етапи
розвитку підприємства (традиції, корпоративні історії, ритуали); особливості
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поточних та стратегічних завдань підприємства; особливості використання
технологічного оснащення; особливості роботи з персоналом (система
винагород та покарань, особливості розподілу обов'язків та підпорядкувань,
специфіка горизонтальних та вертикальних міжособистісних відносин).
Урахування впливу зазначених вище чинників є передумовою формування
змістовно якісної організаційної структури. З іншої сторони, недостатній аналіз
і урахування цих чинників може призвести до зниження ефективності системи
управління підприємством.
Концепція організаційної культури, відповідно до підходу Л. Смірсіча,
передбачає розгляд останньої відповідно трьох аспектів: як незалежної
складової, внесеної в підприємство ззовні; як внутрішньої складової
підприємства; як суті підприємства [7]. Відповідно до першого підходу
організаційна культура розглядається як система уявлень, цінностей та
соціальних і економічних взаємозв'язків, які формує в людині суспільство.
Другий підхід полягає у розумінні організаційної культури як системи правил,
цінностей та ритуалів, що є спільними для усіх працівників. Третій підхід
характеризує організаційну культуру як концептуальну сутність організації, що
визначає загальну систему цінностей підприємства.
Оскільки організаційна культура є комплексним явищем і стосується як
об'єктів, так і суб'єктів управління, варто більш детально розглянути
особливості її управлінських та соціально-психологічних компонентів з позиції
умов господарювання підприємств.
Таким чином, управлінський підхід розглядає організаційну культуру як
сукупність ознак організації, що знаходять своє відображення у системі правил,
норм, регламентів тощо. Основною метою розвитку організаційної культури,
відповідно даного підходу, є комерційний успіх підприємства в умовах
адаптації до динаміки зовнішнього середовища. Ключовими суб'єктами
досягнення даної мети є управлінські кадри та їх діяльність в умовах
зовнішнього економічного та культурного середовища. Відповідно до цього
можна розглядати наступні

прояви організаційної

культури:

культура

управління, культура умов праці, культура працівників, культура документації.
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Формування

організаційної

культури

підприємства

відповідно

до

управлінського підходу передбачає реалізацію ряду первинних і вторинних
механізмів.
Первинні механізми передбачають:
- застосування стандартів і критеріїв оцінки та контролю;
- формування особливостей поведінки лідерів у критичних обставинах та
під час організаційних криз;
- розвиток способів і критеріїв розподілу ресурсів підприємства;
- формування стратегії розвитку організаційного навчання і наставництва;
- розроблення критеріїв, які визначають умови винагород та стягнень;
- визначення методик і критеріїв наймання, відбору, підвищення на посаді
та звільнення працівників.
Вторинні механізми управлінського підходу передбачають:
- розвиток і оптимізацію структури і внутрішньої будови підприємства;
- формування організаційних систем і процедур;
- підтримка організаційних звичаїв та ритуалів;
- розроблення дизайну приміщень;
- збереження історії про важливі події та людей;
- формування концептуальних основ загальної організаційної філософії
підприємства [6].
соціально-психологічний підхід до розуміння організаційної культури
ґрунтується не на досягненні економічного результату, а на налагодженні
якісної системи співробітництва та взаємопорозуміння всередині малих груп.
Визначальним при даному підході є психологічний мікроклімат та атмосфера в
колективі, а ключовим індикатором розвитку є вплив кожного окремого
індивіду на підтримку чи зміну організаційної культури підприємства. Тут
основними є не нормативи чи регламентовані критерії, а загальнолюдські,
особистісні, регіональні чи національні, екологічні та інші цінності. В цьому
аспекті

важливо

враховувати,

що

на

поведінку

індивіда

всередині

підприємства, крім фіксованих виробничих, впливають ситуаційні чинники
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внутрішнього середовища підприємства. Значною користю врахування даного
підходу при розвитку організаційної культури підприємства є можливість з
певною імовірністю моделювати ситуації розвитку внутрішніх комунікацій
загалом, та в малих групах зокрема.
Важливим є вміння управляти елементами організаційної культури в
період зміни окремих елементів способу господарювання або організаційної
форми загалом. Коли зміна окремих аспектів господарювання (зміна
організаційної форми, злиття чи поглинання, використання франчайзингу
тощо) є вимушеним кроком і має місце на підприємствах, що частково чи
повністю переорієнтовують свою діяльність, проблематичним може бути
коригування чи зміна організаційної культури як в управлінському, так і в
соціально-психологічному аспектах. Спосіб передачі корпоративних цінностей
в даному випадку називається трансляцією. В цьому контексті трансляція (від
лат.

translatus

—

передавати,

переносити)

це

передача

працівникам

підприємства бачення керівництва (діючого чи нового) щодо основних правил,
норм, цінностей та характеру поведінки на підприємстві. Основними каналами
такої

трансляції є: особистий приклад керівного складу;

проведення

інформаційної політики щодо роз'яснення особливостей змін організаційної
культури; безпосередня робота з персоналом задля розроблення обґрунтованих
коректив щодо окремих правил роботи підприємства. При цьому потрібно
паралельно коригувати особливості мотиваційної політики підприємства.
Формування стратегії зміни організаційної культури підприємства повинно
орієнтуватися на принципи максимальної ефективності.
Змістовними є пропозиції дослідників М. Магури та М. Курбатової, які
визначають п'ять таких принципів: ініціатором і провідником змін повинно
бути вище керівництво; в основі змін повинно бути соціальне навчання, яке
дасть персоналу зразки для наслідування; використання можливостей впливу на
трудовий колектив через створення групових норм і цінностей; забезпечення
емоційного впливу на персонал за допомогою широкого використання ритуалів
і символів; зміни в організаційні культурі повинні поширитись як на вимоги до
персоналу, так і на вимоги до системи управління [2].
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Результатом

цілеспрямованого

управлінського

впливу

щодо

зміни

організаційної культури підприємства може бути три варіанти розвитку подій:
1.

Відбуваються зміни у культурі без змін у поведінці, тобто

змінюються окремі ціннісні пріоритети працівника стосовно підприємства,
але його загальна система поведінки залишається сталою.
2.

Відбуваються зміни у поведінці без змін у культурі. Така ситуація

має місце, коли невелика група людей прагне змінити окремі елементи
організаційної культури. В цьому випадку вони частково змінюють свою
систему поведінки та намагаються схилити до неї колег.
3.

Зміни відбуваються в поведінці і в культурі. Ситуація має місце

тоді, коли весь кадровий склад підприємства зорієнтований на розвиток і
удосконалення та спрямовує на це свої зусилля [1].
Таким чином, основним чинником, який потрібно подолати при
розробленні програми зміни організаційної структури є вирішення проблеми
опору змінам.
Отже, організаційна культура підприємства є важливим інструментом
забезпечення організаційної, економічної та психологічної єдності колективу
підприємства задля підвищення ефективності його функціонування. Її
досягнення та зміна передбачає ряд специфічних дій управлінського та
соціально-психологічного характеру із урахуванням особливостей роботи
підприємства.
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УДК 658.15
Медяна В.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто теоретичну сутність понять «ризикозахищеність»,
«ризикостійкість»,

«управління ризикозахищеністю». Визначено

методи

оцінювання ризикостійкості підприємства. Окреслено завдання стратегії
ризикозахищеності та мету ризик-менеджменту підприємства.
Ключові

слова:

ризики,

управління

ризиками,

ризикозахищеність,

підприємство, стратегія.
В сучасних умовах підприємства зазнають численних проблем на шляху до
реалізації своїх короткострокових та довгострокових цілей. У даному випадку,
лише правильно розроблена стратегія управління ризиками дозволить
мінімізувати вплив негативних факторів та забезпечити фінансову стійкість
компанії. Водночас, налагодження процесу управління є досить складним
завданням, що потребує застосування нових управлінських рішень та методик.
Дослідженню проблеми управління ризиками підприємства присвятили
роботи такі провідні зарубіжні та вітчизняні вчені, як Дж. Мілль, Н. Сеніор,
Ф. Найт, А. Маршалл, А. Пігу, Г. Гамільтон, Р. Акофф, Д. Магідсон, Г. Еддісон,
Дж. Вальд, В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, А. Камінський, А. Старостіна,
В. Кравченко та ін.
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Управління ризикозахищеністю – це багатоступеневий процес, який має на
меті зменшити або компенсувати втрати підприємства, що виникають
унаслідок одержання шкоди або негативного результату в ризикових ситуаціях.
У практичному аспекті система ризикозахищеності підприємства являє собою
адаптовану до індивідуальної специфіки його діяльності технологію ризикменеджменту [1].
Іншими словами можна сказати, що процес управління ризикозахищеністю
має бути спрямованим на формування ризикостійкості підприємства. В свою
чергу, ризикостійкість підприємства розглядається як складник загальної
стійкості підприємства, єднальна характеристика підприємства як відкритої
соціально-економічної

системи,

що

характеризує

загальні

можливості

ефективного, рівноважного та безперервного функціонування підприємства,
протистояння ризикам усупереч їхньому негативному впливу, та визначається
за двома важливими параметрами: вірогідністю виникнення ризикової ситуації
на підприємстві та рівнем компетентності персоналу та підприємства у
вирішенні проблем протистояння ризику та забезпечення реалізації стратегії
стійкого розвитку [2].
На сьогоднішній день, визначення методики оцінювання ризикостійкості
підприємства є досить дискусійним питанням. В цілому, вищезазначені методи
характеризуються наступною класифікацією:
1. Залежно від широти необхідного інформаційного забезпечення
оцінювання:
а) експрес-оцінювання – передбачає використання мінімально необхідного
переліку інформації;
б) фундаментальне оцінювання – передбачає достатньо трудомісткій
процес збору, опрацювання, інтегрування інформації.
2. Залежно від підходу до формування оціночного показника:
а) єдиний показник, наприклад ризикоємкість, ризикостійкість;
б) комплексний показник, який формується на основі інтегрування різних
складових та показників оцінювання.
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3. Залежно від підходу до формування підсистем оціночних показників:
а) відношення

до

підприємства:

внутрішня,

зовнішня

підсистема

(відповідно, ризикостійкість);
б) змістовна (функціональна) сутність: економічна, ринкова, виробнича,
кадрова, фінансова, інноваційна, інвестиційна, соціальна тощо.
4. Залежно від підходу до формування переліку оціночних показників:
а) ресурсний підхід – матеріальні, інформаційні, кадрові, фінансові
ресурси;
б) результатний підхід – показники, які віддзеркалюють результати
господарсько-фінансової

діяльності

та

ефективність

здійснення

певних

напрямів діяльності;
в) цільовий підхід – система показників віддзеркалює цілі розвитку
підприємства: економічні (в т.ч. виробничі, ринкові, організаційно-управлінські
інноваційні), соціальні, екологічні тощо;
г) ризиковий підхід – система показників віддзеркалює індикатори
відповідних видів ризиків, наприклад, глобальні, політичні, економічні,
екологічні, інноваційні, кадрові, виробничо-технічні, комерційні, управлінські,
інсайдерські тощо.
5. Залежно від підходу до визначення значення вагових коефіцієнтів, які
використовуються в процесі інтегрування оціночних показників:
а) методом експертних оцінок – значущість окремих оціночних показників
встановлюється безпосередньо на основі суб’єктивної оцінки одного або групи
експертів;
б) методом Сааті – значущість окремих показників встановлюється
виходячи з порівняння їх значущості, яке проводиться експертом або групою
експертів;
в) методом нечітких множин Л. Заде.
6. Залежно від підходу до визначення бази порівняння:
а) динамічний підхід – передбачає використання індексів оціночних
показників, які віддзеркалюють їх зміну порівняно до попереднього періоду;
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б) еталонний підхід – передбачає встановлення допустимих значення
коливання оціночних показників в наслідок дії ринкових факторів (у порівнянні
з нормативними або цільовими значеннями оціночних показників).
7. Залежно від підходу до процедури інтегрування:
а) середньоарифметичне

зважене,

тобто

інтегральний

показник

обчислюється як сума індивідуальних оцінок помножена на коефіцієнт
вагомості відповідного оціночного показника та розділена на кількість
коефіцієнтів вагомості;
б) середньо геометричне – інтегральний показник являє собою добуток
індивідуальних або групових оцінок ( в розрізі підсистем).
8. Залежно від підходу до інтерпретації інтегрального оціночного
показника:
а) залежно від наближення до меж інтервалу оцінювання, як правило, в
інтервалі між нулем та одиницею;
б) з

використанням

шкали

інтерпретації

та

виокремлення

типів

ризикостійкості (абсолютна, відносна, критична, катастрофічна тощо) [3].
В сучасних умовах, проблема ризикозахищеності охоплює всі сфери
діяльності підприємства: операційну, фінансову та інвестиційну. При цьому,
формування матриці управління ризикозахищеністю має свою внутрішню
логіку, яка визначає необхідність її здійснення у певній послідовності, а саме –
діагностика ризикозахищеності; побудова карти ризиків і ризик-профілю
підприємства; вибір методів впливу на ризик; прийняття рішень; формування
системи показників для контролю й моніторингу [1].
Також важливу роль відіграє стратегія ризикозахищеності підприємства.
Відповідно до загальної стратегії підприємства та методології управління
ризиками стратегія ризикозахищеності підприємства має бути спрямована на
вирішення таких основних завдань:
1. Безпечний сталий розвиток підприємства.
2. Безпечне формування достатнього обсягу ресурсів, що забезпечать
необхідні темпи економічного розвитку підприємства.
3. Створення умов для досягнення максимальної прибутковості за
допустимого рівня ризику.
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4. Мінімізація

сукупного

ризику,

пов’язаного

з

функціонуванням

підприємства [1].
Для того щоб удосконалити управління ризикозахищенністю підприємства
необхідно налагодити систему ризик-менеджменту, впровадити оцінку ризиків
як на стратегічному так і на оперативному рівні, що приведе до прийняття
більш зважених управлінських рішень, дозволить поліпшити моніторинг та
системи комунікації за різними сферами управління ризиками [4].
Мета ризик-менеджменту – забезпечення необхідного рівня стійкості та
адаптивності підприємства до можливих загроз для його стабільного
функціонування. Основними цілями ризик-менеджменту можуть бути:
- своєчасне виявлення можливих чинників оточення, які матимуть вплив на
результати діяльності підприємства;
- оцінка рівня ймовірності настання та ступеню впливу цих чинників;
- запобігання зовнішніх та внутрішніх небезпек та загроз, які виникають
під час функціонування підприємства;
- забезпечення та гарантія захищеності діяльності підприємства;
-

створення

сприятливого

середовища

функціонування,

ліквідація

наслідків завданих збитків тощо.
Ризик-менеджмент використовує різноманітний інструментарій впливу,
який

включає

політичні,

організаційні,

правові,

економічні,

соціальні

інструменти, причому ризик-менеджмент як система допускає можливість
одночасного застосування декількох методів й інструментів. Найбільш часто
вживаним інструментом ризик-менеджменту є страхування. Страхування
припускає передачу відповідальності за відшкодування передбачуваного збитку
сторонній організації (страхової компанії). Прикладами інших інструментів
можуть бути відмова від надмірно ризикової діяльності (метод відмови),
профілактика або диверсифікація (метод зниження), аутсорсинг витратних
ризикових функцій (метод передачі), формування резервів або запасів (метод
ухвалення) [5].
Таким чином, в сучасних умовах, управління ризикозахищеністю має бути
інтегровано в усі бізнес-процеси підприємства. Найбільшу увагу ризакам слід
приділяти при прийнятті рішень щодо найбільш значущих для розвитку
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підприємства питань – стратегічного планування, зміни політики менеджменту
підприємства, впровадження нових проектів, процесів і процедур, реалізації
інвестиційних проектів тощо.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО
СТИЛЮ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У даній статті розглядаються різні стилі управління в менеджменті.
Актуальність даної теми дослідження обумовлена складністю вибору
найбільш відповідних стилів управління організації, в середовищі динамічно
мінливих умов, в яких працює сучасне підприємство. Виділено переваги і
недоліки перерахованих стилів управління.
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менеджер.
Одне з центральних місць в пошуках резервів підвищення ефективності
управлінської діяльності по праву займають дослідження, присвячені аналізу
стилів керівництва. Цей факт є цілком закономірним і обумовлений, з одного
боку, прискоренням науково-технічного прогресу і неухильним зростанням
впливу на всі сфери нашого життя процесу демократизації і, відповідно,
посилення ролі суб'єктивного фактора в управлінні, а з іншого - необхідністю
пошуку

конкретних

способів

та

технологій

підвищення

ефективності

вирішення складних управлінських завдань, поставлених сучасною практикою
нашого життя. Це призводить до необхідності аналізу різноманіття підходів,
тактик і стратегій, які реалізуються при вивченні стилю управлінської
діяльності як в теоретичному, так і в практичному плані.
Проблема ефективності стилю управління організацією завжди привертала
увагу дослідників різних напрямків знань: психології особистості, соціальної
психології,

акмеології,

психології

управління

та

ін.

(Б.Андрушків,

Р.Кричевський, О.Кузьмін, М.Виноградський, Л.Лаптев, Н.Корж, Б.Паригін,
Р.Шакуров та ін.). Так, в даний час немає, мабуть, жодної роботи по акмеології
та управлінської психології, де в тій чи іншій мірі не порушувалося б дане
питання.
У контексті даного дослідження при описі індивідуальних особливостей
поведінки

керівника

в

організації

використовується

поняття

«стиль

управлінської діяльності», яке, на думку ряду авторів, багато в чому співпадає з
поняттям «стиль керівництва», трохи ширше його за змістом і в більшій мірі
відображає особливості функціонування сучасних організаційних структур.
Досліджуваний феномен має традиційний поділ, що йде ще від Курта
Левіна, на авторитарний, демократичний і ліберальний стилі керівництва.
Однак у вітчизняній культурі такий розподіл містить в собі оціночний зміст,
який в даний момент під впливом перебудови економічних і політичних основ
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нашої держави значною мірою трансформувався. Так, якщо авторитарний стиль
в «доперебудовний» період ніс в собі негативний смисловий відтінок, а
демократичний, незважаючи на всі застереження, вважався позитивним, то
зараз такої чіткої диференціації не спостерігається. Більш того, зараз в деяких
випадках можна спостерігати картину, діаметрально протилежну щойно
описаному. Це призвело до того, що смисловий зміст поняття стилю
управлінської діяльності стало вельми розпливчастим, а його семантичні межі
розмитими.
Актуальність проблеми дослідження підсилює і наявність основного
протиріччя сучасного життя: між конкретною реальністю і специфічними
вимогами до управлінської діяльності. Так, в роботі О.Кузьміна вказано, що
58,6% керівників відчувають постійну тривогу з приводу того, що вони
відстануть від вимог часу, 63,0% - виявляють занепокоєння з приводу власної
ригідності в застосуванні в практиці нових форм і методів роботи. Більшість
(74,4%) опитаних керівників не можуть визначитися з найбільш прийнятним в
сучасний час стилем управлінської діяльності, а 47,2% опитаних хотіли б
отримати

професійну

допомогу:

з

приводу

пошуку

і

оптимізації

індивідуального стилю [3].
Актуальність вивчення як теоретичного, так і практичного аспектів
проблеми стилю управлінської діяльності сумнівів не викликає. Це і визначило
вибір теми статті.
Метою статті є дослідження

основних умов формування ефективного

стилю управлінської діяльності
Поява підприємств нового типу, можливість підбирати людей в
організацію з урахуванням особливостей завдань організації і реальних
здібностей працівників - все це безпосередньо впливає на змістовний
компонент стилю управлінської діяльності. Разом з тим при спробі
проаналізувати сутність зазначеного явища і визначити той стиль, який реалізує
в своїй практиці керівник, до сих пір вдаються до методів, розробленим в
період стабільного існування нашої держави. Цілком зрозуміло, що останні
несуть весь тягар недоліків, властивих попередньому періоду розвитку історії
нашої країни.
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У сучасній науці по-різному розкривається зміст особистісної специфіки
керівника. В умовах нестабільності сучасного суспільства необхідна наявність
у керівника таких професійно значущих якостей, як: вміння створювати
ефективну команду, здатність бачити перспективи розвитку своєї організації,
спрямованість на справу, сформованість ціннісних орієнтацій, самостійність і
винахідливість у прийнятті управлінських рішень, творча активність і здатність
до нововведень , оригінальність розуму, швидке реагування на зміну ситуації,
стресостійкість, рішучість і динамічність в своїх вчинках і думках і ін.
Використовуючи розробки О.Кузьміна, можна структурувати професійні і
особистісні якості успішного керівника (табл.. 1).
Таблиця 1 – Професійні та особистісні якості успішного керівника
Професійні якості
Повага до людей, терпимість до недоліків,
повагу права на самостійне рішення
Готовність надати допомогу, прагнення
вселити впевненість в успіх
Здатність вислухати думки, прохання колег,
врахувати їх в процесі роботи
Здатність вирішувати складні конфлікти, не
бути злопам'ятним, уміння планувати
Здатність об'єктивно оцінювати роботу
підлеглих, їх результати, свої результати

Особистісні якості
Уміння управляти своїми емоціями,
стресостійкість, сформовані ціннісні
орієнтації
Вимогливість до себе, надійність
Гнучкість, демократичність, уміння
викладати свої думки
Оптимістичність, володіння почуттям
гумору
справедливість
Здатність до аналітичної діяльності,
спрямованість на справу
Здатність до творчості, саморозвитку

За логікою Б.Андрушківа, який пропонує розширену класифікацію
С. Шварца, особистість керівника можна «розкласти» на три класи складових:
1.

Біографічна характеристика;

2.

Можливості;

3.

Риси особистості.

Найбільш часто вживаними особистісними рисами, що зумовлюють
продуктивність керівництва виступають: домінантність, впевненість в собі,
емоційна

врівноваженість,

стресостійкість,

креативність,

прагнення

до

досягнень, вміння ризикувати, спрямованість на справу, відповідальність,
надійність у виконанні завдання, незалежність, товариськість. Однією з
найважливіших характеристик особистості є прагнення до досягнень і
спрямованість на справу.

60

На думку Б.Андрушків, значна група детермінантів трудових домагань
керівників представлена їх біографічними характеристиками, а також психоакмеологічних, що включають вік, стать, освіта, соціально-економічний статус
особистості. Інша група факторів має організаційно-психологічну природу.
Велике значення мають реальні досягнення, так як з ростом соціального статусу
зростають і домагання особистості, відбуваються зміни в системі ціннісних
орієнтацій, професійних установок, життєвих позицій.
Стиль

управління

колективом

-

це

інтегральна

характеристика

індивідуальних особливостей і здатності особистості керувати, а також
найчастіше застосовуваних нею способів і засобів управлінської діяльності, які
системно характеризують її здатності і особливості вирішення управлінських
завдань [2].
У стилі - цієї вельми ємною характеристиці особистості керівника знаходять відображення переваги і недоліки, її сильні і слабкі якості.
У літературі з теорії та практиці управління колективом є дуже широкий
спектр стилів сучасного керівника. Дамо їм коротку характеристику.
Авторитарний. Стиль, для якого характерно єдиноначальність керівника у
вирішенні як великих, так і малих завдань, що стоять перед колективом. В
організації, де домінує авторитарний стиль управління, всі чекають, що скаже
лідер. При авторитарному стилі керівництва ініціатива і останнє слово, як
правило, залишається за керівником, як і всі найбільш значущі вказівки і
розпорядження. Однак в авторитарному стилі є, як і в будь-якому стилі, не
тільки мінуси, але і свої плюси. Здатність керівника взяти на себе персональну
відповідальність, особливо в критичній ситуації, - це безсумнівне його гідність.
Але авторитарний стиль пригнічує ініціативу і творчі починання, які йдуть
знизу. У цьому головний його мінус.
Колегіальний. Для керівника, якому характерний цей стиль, головною
настановою є: «Треба порадитися з колективом». Останнім словом в даному
випадку буде те, як і що вирішить колектив. Поряд з очевидними перевагами в
рамках цього стилю є і недоліки. Суть їх особливо проявляється в тих
ситуаціях, коли навіть питання, які потребують детального обговорення, часто
виносяться на колективне обговорення.
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Плановий. Для керівника цього стилю головне - план, програма. Керівник
такого стилю дуже багато приділяє уваги всіляким планам і програмам.
Управління на основі чітко і глибоко проробленого плану - дуже позитивна
якість. Однак занадто точне, надмірно пунктуальне дотримання плану часто
створює і певний гальмо для маневру, ініціативи та оперативної перебудови
діяльності.
Авральний. Це стиль поспіху і компанійщину, коли мета часто досягається
за

всяку ціну.

Здатність

керівника

мобілізувати себе на вирішення

пріоритетного завдання з блага перетворюється в лихо для колективу, який в
умовах авральною роботи помітно знижує її якість. При такому стилі
керівництва з неминучістю виникають і конфліктні ситуації.
Ліберальний. При такому стилі керівництва колектив як би «пливе по волі
хвиль». Підлеглі переважно самі не тільки вирішують виникаючі перед ними
проблеми, а й мають можливість не особливо зважати на думку свого
керівника. При всіх очевидних недоліках цього стилю позитивним є те, що
ініціатива підлеглих не пригнічується. Але ліберальний стиль небезпечний тим,
що він характеризує керівника як безпринципного і не ділового.
Регламентує, або його можна також назвати контролюючий. Для цього
стилю, на противагу ліберальному, характерна постійна регламентація того, що
необхідно робити, як і в які терміни. Для підлеглих постійне регламентування
та контроль з блага перетворюються в лихо. Постійна регламентація і контроль
в колективі створюють знервовану обстановку.
Перебудований. У керівника цього стилю завжди має купу ідей і проектів.
Він постійно видозмінює цілі, завдання роботи підрозділів. Організація такого
керівника постійно перебуває ніби в стані налагодження справ. При
безсумнівному гідність і благих намірах керівника удосконалити роботу його
організації часто перебудова здійснюється задля розбудови.
Консервативний. Це стиль керівника, який на перше місце ставить
непорушність традицій і раз і назавжди встановлених ритуалів, принципів і
способів вирішення управлінських завдань. При, здавалося б, очевидне
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негативний характер даного стилю в ньому є і деякі позитивні елементи. Він
несе впевненість в стабільності, стійкості колективу, але такий колектив
найчастіше пасе задніх подій.
Дипломатичний. Керівник цього стилю має славу в колективі дипломатом,
який здатний домовитися і вирішити проблему там, де, здавалося б, немає
ніяких реальних можливостей. Він робить головну ставку в прийнятті рішень
на особисті контакти, а часто і особисті зв'язки. Однак гнучкість його поведінки
в складних ситуаціях ділового спілкування часто перетворюється в демагогію.
Керівник дипломатичного стилю часто змінює свої вимоги, вказівки так, як
йому це вигідно виходячи з ситуації, що складається.
Документальний. Керівник цього стилю надає виключно велике значення
документам, письмовим розпорядженням і як наслідок скочується до
«писанини». Витрачаючи багато сил і часу на підготовку різного роду
документів і довідок, такий керівник прагне перестрахувати себе на випадок
будь-яких перевірок, але у нього вже не залишається часу на живе спілкування
з колегами, на безпосереднє керівництво колективом. Позитивним моментом в
цьому стилі є той факт, що у такого керівника документи, різного роду плани і
звіти, ділове листування завжди знаходяться в належному порядку.
Лідерський. Стиль характеризується тим, що керівник захоплює, надихає
колектив на вирішення тих проблем, в які він глибоко вірить і в можливість
вирішення яких йому вдається переконати, якщо не всіх, то більшість членів
колективу. Лідер упевнений у собі і в реальності виконання тих планів,
програм, які він висуває. Він, як правило, має оптимізмом і проявляє його в
рішенні тих проблем, які стоять перед колективом. Якщо лідер до того ж має
високий рівень творчих здібностей, то він стає творчим керівником колективу.
До недоліків лідерського типу слід віднести те, що лідер часто нехтує
адміністративними засобами керівництва колективом, і це, як правило,
призводить до того, що не всі резервні можливості колективу і особливо
ініціативних членів колективу залишаються невикористаними.
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Адміністративний. Стиль характерний

для керівників, які

суворо

дотримуються всіх вказівок, розпоряджень, які йдуть зверху і доводять їх
виконання до логічного кінця, чого б це не коштувало. Керівник-адміністратор
здатний наполягти на своєму, подолати опір «інакомислячих», використовуючи
свій адміністративний тиск. Найгірший варіант адміністративного стилю
характеризується адміністративним маніпулюванням, комбінуванням «справ»,
«вирішенням конфліктних ситуацій», джерелом яких часто є не хто інший, як
сам керівник-адміністратор. Можливо, до деяких позитивних елементів цього
стилю керівництва колективом слід віднести те, що він володіє знанням
механізму адміністративного управління організацією, знанням посадових
інструкцій та інших атрибутів влади.
Головна риса ефективного керівництва - гнучкість. Залежно від специфіки
ситуації керівник повинен вміло використовувати переваги того чи іншого
стилю керівництва і нейтралізувати його слабкі сторони.
У своїй повсякденній діяльності сучасному ефективному керівникові
необхідно спиратися на свої сильні, найбільш розвинені стильові компоненти,
якості, при цьому постійно розвиваючи слабкі. Пам'ятаючи при цьому, що
ідеальним стилем управління колективом є творчий стиль, для якого
характерно, що керівник у вирішенні кожної нової управлінської задачі гнучко,
неординарно застосовує той чи інший прийом, спосіб, засіб, що є для ситуації,
що складається найбільш оптимальним і результативним [4].
Дійсно, якщо колектив тільки формується, то авторитарний підхід до
справи на перших етапах роботи дасть більше, ніж колегіальний. І навпаки, чим
вище

рівень

сформованості

колективу,

тим

більш

ефективним

буде

колегіальний стиль в його керівництві.
Таким чином, стиль керівництва в контексті управління - це звична манера
поведінки керівника по відношенню до підлеглих, щоб надати на них вплив і
спонукати їх до досягнення цілей організації.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СУТЬ ІНФОРМАЦІНОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ СФЕРІ ГОСТИННОСТІ
У статті досліджено історичний розвиток інформаційних технологій. Етапи
їх формування. Суть інформаційних технологій та забезпечень, їх функції та
як вони відрізняються.
Ключові слова: інформаційні системи; інформаційне забезпечення; готельний
бізнес; інформаційні технології;сфера гостинності.
Розвиток готельного бізнесу бере початок з XVI століття, у цьому ж
столітті розпочинається розвиток процесів управління готелем. В період з XVI
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по XIX століття в Європі відбувається розширення сфер зайнятості,
пожвавлюється торгівля, люди починають мандрувати з ціллю відпочинку,
також відбувається розвиток сфері гостинності. Збільшується кількість засобів
розміщення та харчування, якість обслуговування покращується. Перші великі
засоби розміщення в Європі виникають у Францію. Спочатку це були
резиденції тимчасового розміщення які будувалися за містом. Зазвичай їх
будували для важливих гостей, а в самій резиденції проживав власник. Цього ж
століття починається будівництво трактирів та придорожніх постоялих дворів.
Трактири будувалися при дорогах, загалом будівля з себе представляла будинок
з двох поверхів. На першому знаходився бар чи таверна, конюшня та цокольні
приміщення, на другому поверсі знаходилися кімнати де могли заночувати
гості.
З наступного століття почали будувати двох- та трьохповерхові готелі у
великих містах. Перший готель в Європі був відкритий ще в 1788 році якій
мав назву «Hotel Henri IV», він знаходився в французькому містечку Нант.
Номерний фонд готелю складався з 60 ліжко- місць і вважався найкращим в
Європі. Також в Англії починають відкривають банкетні двори та клуби.
Банкетні двори функціонували для святкування урочистих подій, офіційних
прийомів, надавали послуги розміщення, анімації, харчування. У XVIII ст., у
Франції починають відкривають прибуткові будинки з квартирами, що
надавалися в оренду.
З появою нових засобів розміщення вимоги до комфорту проживання
зростають. У готельних номерах збільшується кімнати побутового характеру,
ванни та туалети будують більшими за розмірам, освітлення покращується,
вітальні та галереї зменшуються, використовується водопровід та каналізація.
Важливим елементом декору стають дзеркала та картини[1].
З розвитком готельної справи розвиваються інформаційні технологій, їх
розвиток можна розділити на кілька етапів. Перший етап розвитку – це
збирання інформації вручну. Збирання інформації вручну проіснувало аж до
другої половини XIX століття. Інструментами для збору інформації було перо
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та чорнило, для рахунку використовували найпростіші лічильні апарати,
наприклад, рахівниця. Засобом спілкування був поштовий та кур’єрський
зв’язок. В кінці XIX відбуваються зміни зв’язані з промисловим переворотом.
З’являються перші доступні друкарські машини, телефон. Їх поява вплинула на
організаційну

структуру

підприємства,

змінилась

технологія

обробки

інформації. Ці зміни відносяться до другого етапу. Третій етап розвитку
інформаційних технологій розпочався в 40-60 роках XX століття з появи
електронних друкарських машин, диктофонів, копіювальних машин. Цей етап
ще називають електронні технології. З 70-х років розпочинається етап
комп’ютерних

інформаційних

технологій.

Створюються

персональні

електронно- обчислювальні машини.
Поява нових технології організації інформаційних процесів напряму
зв’язана з використанням комп’ютерів. Інформаційні технології, застосовані в
галузі управління технологічними процесами і можуть бути реалізовані у
вигляді повністю автоматичних інформаційних систем.
Отже інформаційне технічне забезпечення розвивалося в чотири етапи
(табл.1):[2]
Таблиця 1 – Етапи розвитку інформаційно –технічного розвитку
Етапи
Ручні технології
Механічні технології
Електроні технології
Комп’ютерні технології

Століття
До другої половини XIX ст.
Кінець XIX ст.
Середина XX ст.
Друга половинна XX ст.

Донедавна українська готельна індустрія знаходилась в ізоляції від
світових

тенденцій

розвитку

і

сьогодні

переживає

етап

масштабної

переорієнтації з паперово - ручного методу роботи на застосування
автоматизованих інформаційних технологій управління готелем. Для більшості
готелів України (60%), впровадження автоматизованих ІТ управління є
необхідним і вже стало реальним фактом, який важливий для ведення
успішного бізнесу[3].
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Сучасні інформаційні системи складаються з кількох підсистем, до яких
відносяться: технічне, програмне, інформаційне, організаційне, правове та
ергономічне забезпечення.
Програмне забезпечення – це сукупність програм і документації на них, що
реалізовують основні функції інформаційних систем. На сьогодні в Україні
ринок де пропонують комплекс програмного забезпечення для готелів є досить
«широким». Найвідомішими компаніями є : «Inter Hotel», UCS – UKR»,
«Готельні технології», «Lodging Touch», «Галактика», «СІТЕК», «Libita»,
«Intellect Service».. Зазвичай фірми пропонують не тільки програмне
забезпечення, а й сервісне обслуговування.
Інформаційне забезпечення являє собою сукупність інформаційної бази.
Створення такої бази є складним завданням для готелів. Перш за все потрібно
правильно спроектувати таку базу даних та правильно надавати інформацію з
конкретних даних.
Організаційне забезпечення складається з комплексу методів і правил
організацій

роботи

з

програмним

забезпеченням.

Вивчення

правил

користування та заповнення інформаційних систем. Якщо недотримуватися
правил користування, це призводить до неадекватності бази даних, і як
наслідок, до прийняття неправильних управлінських рішень.

Несвоєчасне

введення інформації про стан номерного фонду може призвести до зниження
ефективності роботи всього готелю.
Ергономічна підсистема відповідає за розробку рекомендацій щодо
правильності організації робочого місця користувача системи. Правильне
розміщення комп’ютерів, рівень освітлення та встановлення нормування
роботи користувача за комп’ютером.
Сучасний розвиток сфер обслуговування вимагає швидкісної передачі
інформації, її достовірності та актуальності. Застосування інформаційних
технологій в управлінні технологічними процесами можуть виглядати, як
окремі автоматичні інформаційні системи. В них можливо реєструвати,
збирати, передавати та обробляти ту чи іншу інформацію про готель. Ці
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інформаційні технології використовують у виробничих системах, до них можна
віднести будівлі називаючи себе інтелектуальними. В них автоматизовані
функціонування

процесів

технічної

експлуатації

будівлі.

Це

процеси

кондиціонування, освітлення, теплопостачання і т.п.
Системами організаційного характеру керує людина. До них відносяться
всі системи в галузі гостинності, які відповідають за управління фінансами,
управління матеріальними потоками, управління обслуговування, управління
якістю послуг, управління персоналом, управління збутом, аналіз фінансів,
собівартість, оборотних коштів, управління маркетингом.
Інформатизація в галузі менеджменту в сфери гостинності здійснюється
для покращення продуктивності праця, а також підвищення кваліфікації
працівників. Загалом, що ж таке інформаційні технології? Інформаційні
технології – це системно організована для вирішення завдань менеджменту
сукупність методів і засобів реалізації операцій збирання, реєстрації,
передавання, накопичення, пошуку, обробки та захисту інформації за
допомогою

програмного

забезпечення.

Менеджмент

без

інформації

неможливий. Менеджмент вдається до обміну інформації між системами та
навколишнім середовищам, а також обмін між компонентами системи. В
процесі управління одержують інформацію від системи про досягнення заданої
мети в кожен момент часу, про ефективність прийнятих рішень та можливі
зміни їх на покращення результатів готелю.[4]
Отже, інформаційні системи – це комплекс взаємопов’язаних компонентів,
які виконують функції збирання, оброблення, зберігання та розподілення
інформації, необхідну для прийняття управлінських рішень.
Кожні види інформації, складають інформаційну систему, яка необхідна
для менеджменту готелю.
Три процеси в інформаційній системі використовуються для збирання
інформації, якої потребують менеджери для прийняття рішень, аналізу
проблем, виробництво нових готельних послуг. Це – введення, обробка і
виведення.
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Стратегічна мета інформаційних технологій – допомагати менеджменту
сфери гостинності, реагувати на аналітичні дослідження ринку, створювати
щось нове або покращувати старі послуг, для посилення конкурентних переваг.
Для професійного менеджера готелю необхідно не тільки своєчасно отримувати
достовірну інформацію, а і правильно осмислювати її, робити висновки та
продуктивно втілювати в своїх управлінських рішеннях.
Джерелами інформації є :
- офіційні документи (закони держави, укази президента, постанови
уряду, акти ревізій і перевірок, накази та розпорядження керівників готелю);
- документи господарської діяльності;
- господарсько - правові документи (договори, угоди, рекламація);
- рішення загальних зборів колективу, ради готелю;
- матеріали за різними джерелами (радіо, Інтернет, телебачення, газети);
- технічна та технологічна документація;
- матеріли спеціальних обстежень стану надання послуг працівниками на
своїх робочих місцях;
- усна інформація, одержана від представників інших готелів, під час
зустрічах з працівниками свого колективу.
За предметом дослідження інформація поділяється на основну та
допоміжну.

За

періодичністю

надходження

інформацію

поділяють

на

епізодичну та регулярну. До регулярної інформації відносять облікові дані та
планові, епізодична інформація надходить, наприклад, коли з’являється новий
конкурент. За процесами обробки інформація є первинною – це дані про
інвентаризацію, обстежень, первинного обліку, а також інформація є
вторинною, яка зазнала обробку та перетворення.
В діяльності великих готелів інформація є чинником нормального
функціонування. Особливе значення має забезпечення її оперативності та
достовірності. Важливе значення має інформація про відхилення планових
показників, що вимагає прийняття ефективних рішень. Зміст конкретної
інформації визначається потребами управлінських ланок і управлінських
рішень.
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Менеджери та керівники готелю висувають певні вимоги до отримання
інформації: стислість, чіткість формування, своєчасне надання; задоволення
потреб менеджера; точність і достовірність.
Підприємства сфери гостинності є одними з найбільших споживачами
телекомунікаційних технологій. Для готелю важливо фактор часу, змінення дат
проведення важливих подій, розкладів тощо. Інформація про готельні послуги
повинна бути доступна своєчасно і достовірно з різних точок земної кулі.
Електронні та соціальні мережі та сайти в наш час є важливими каналами
передачі інформації про готель в цілому. Часто готелі крім офіційного сайту
створюють сторінки в соціальних мережах із інформацією про готель. В наш
час соціальні мережі це найкраща платформа для реклами послуг чи товару.
Розглянемо взаємозв’язок між готелями та інформаційними системами. В
готелях існують різні рівні менеджменту, вони потребують власні інформаційні
системи. Співвідношення менеджерів і комп’ютерів у прийнятті рішень також
залежить від типу інформаційних систем. Інформаційні системи та сфера
гостинності здійснюють вплив один на одного. Отже, інформаційні системи
потрібні готельному бізнесу для забезпечення інформацією, а готелі в свою
чергу повинні стежити за розвитком інформаційних технологій та систем і
освоювати нові системи та технології в цій галузі.
Інформаційні технології використовуються, щоб проектувати організацію,
змінювати її структуру, сполучення, трудові процеси, надання послуг.
Маленькі готелі можуть використовувати сучасні інформаційні технології,
щоб координувати дії з виконання замовлень, стежити за інвентарем.
Інформаційні технології великих готелів забезпечують роботу всього готелю.
Для економіста-менеджера інформаційні технології та системи дозволяють
поліпшити роботу, з ефективними носіями сучасних методів вирішувати
економічні завдання стає легше та швидше.
На сьогоднішній день вдалому готельному бізнесу важлива здатність
адаптуватися. Розглядаючи умови ведення готельної справи, необхідно
розробляти і впроваджувати комплексні автоматизовані системи, з яких
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складаються сукупність організаційних, технічних, режимних та інших
можливостей для досягнення економічної ефективності та безпеки ведення
бізнесу. Елементом від якого залежить функціонування всієї операційної
системи готелю, є інформаційний центр.
Інформаційний центр – це складний людино - машинний комплекс,
центром якого є інформаційно - комп’ютерна мережа, слугує для досягнення
цілей: стеження становища готельного бізнесу, ситуація навколо нього,
виявлення та оцінювання змін планових показників, аналіз. Інформаційний
центр забезпечує моніторинг стану готелю та роботу всіх відділів готелю. Сам
центр є складною структурою менеджменту готелю, саме через складність його
управління він підпорядковується окремій людині в готелі, технічному
директору. До обов’язків центру входить:
- обслуговування та технічна підтримка інформаційних систем;
- ремонт, диспетчеризація, контроль за вхідною інформацією;
- забезпечення он-лайн зв’язку, програмне забезпечення, контроль та
забезпечення безпеки готелю;
- контроль за номерним фондом та фінансовими зловживаннями;
- оперативний менеджмент персоналу;
- обслуговування сервера, електронної пошти та Інтернету;
- обслуговування стану комп’ютерної техніки;
- обслуговування програмного забезпечення готелю;
- виявлення завдань у сфері діяльності різних відділів готелю;
- розробка та оновлення web-сторінки;
- створення та розсилання електронною поштою дайджестів зацікавленим
організаціям;
- консультація працівників при користуванні інформаційних систем та
програм в готелі;
- передавання інформації та здійснення спостереження, її аналіз та
надання результатів керівнику відділу;
- контроль витрат води, електроенергії та тепла та ін.;
- обслуговування відео контролю.
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Зазвичай інформаційні центри створюються для великих та мережних
готелів. У маленьких готелях більшість цих функцій виконує управляючий чи
адміністратор готелю.
Інформаційна система для автоматизації менеджменту служб готельної
структури створюється в архітектурі «клієнт-сервер». На сервері міститься база
даних з поточною інформацією готелю, необхідною для роботи служб.
Автоматизована інформаційна система зосереджує всі результати роботи
системи моніторингу та попередження подій і представляє на засобах
відображення узагальнені, а також деталізовані за багатьма рівнями й
аспектами дані та інформацію для ефективного менеджменту готелю.
Сучасні ІТ менеджмент працює на базі операційної системи Windows NT і
SQL Server. Вони мають «відкриту архітектуру», що надає системи значної
гнучкості, легкості у використанні та дозволяє інтегрувати її із зовнішніми
програмами.
Інформаційний технологічний прогрес випереджує очікування готелів на
довгострокову адекватність впроваджених АІТ систем. Якщо раніше готель
змінював технологічне оснащення в середньому кожні 7-9 років, то сьогодні
цикл скоротився до 3-5 років. Важливо відзначити, що встановлення сучасної
системи менеджменту не гарантує віддачі від здійснених витрат. Цінність
системи полягає в налагодженні процесів, які вона автоматизує, і в даних, які
вона акумулює.
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РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПРИКЛАДІ М. ЖИТОМИРА
В статті узагальнено основні види концептуальних (тематичних)
вітчизняних закладів ресторанного господарства, визначено роль етнічних
ресторанів. Проаналізовано уподобання споживачів за представленими видами
національних кухонь. Підкреслено роль іноземних шеф-кухарів, які працюють в
закладах харчування, що представляють окрему етнічну кухню. Визначено
специфічні

риси

етнічних

ресторанів.

Запропоновано

поділ

закладів

ресторанного господарства м. Житомира за домінуючою національною кухнею
на основі аналізу даних інформаційної платформи TripAdvisor.
Ключові слова: заклад ресторанного господарства, концептуальний ресторан,
етнічний ресторан, національна кухня, ресторанний бізнес Житомира.
У XXI ст. туристична галузь залишається однією із пріоритетних у сфері
економіки та є важливою складовою задоволення потреб людини. При цьому
кожна складова туризму потребує постійного розвитку з врахуванням
глобальних

суспільних

тенденцій.

Особливо

це

стосується

закладів

ресторанного господарства. Ресторан є основним видом в системі закладів
ресторанного

господарства

та

характеризується

високим

рівнем

обслуговування у поєднанні з організацією відпочинку та дозвілля. За
тематичною спрямованістю всі ресторани поділяються на два види – класичні
та концептуальні; останні, в свою чергу, можуть бути тематичними або
етнічними

(ресторанами

національної

кухні).

Тематичні

ресторани

присвячують певній темі – наприклад: Дикий Захід, футбол, рок-н-ролл тощо.
Зазвичай, вони пропонують обмежений вибір страв, адже їх головне завдання –
створити настрій, атмосферу. Етнічні ресторани, навпаки, намагаються
презентувати різноманітні кулінарні страви, створені за традиційними
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рецептами певної країни або етносу. Це стосується й інтер’єру, меню, одягу
персоналу та незвичного музичного супроводу, які враховують етнічні традиції
певного народу, щоб відвідувачі могли повністю поринути в культуру окремого
етносу. Однією з важливих переваг етнічного ресторану є етнічна кухня із
зануренням в національні традиції.
Проблеми управління закладами ресторанного господарства розглядають
вітчизняні вчені А.О. Аветісова, В.І. Карсекін, О.І. Кочерга, Н.О. П’ятницька,
А.М. Расулова, В.М. Селютін, С.С. Ткачова, Л.М. Яцун та інші. У своїх
дослідженнях вони доводять, що різні типи закладів галузі мають істотні
відмінності у методах роботи, орієнтуються на власний контингент споживачів,
що підтверджує специфічність їхньої діяльності та необхідність вироблення
індивідуальних підходів до управління. Вчені підкреслюють, що для сучасного
ринку послуг ресторанів характерним є нетривалий життєвий цикл – один-три
роки.

Спад

активної

діяльності

пов’язаний

із

неспроможністю

пристосовуватися до конкурентного оточення. Все це обґрунтовує актуальність
дослідження інструментів адаптації до змін у настроях та потребах споживачів.
Практичне значення матиме врахування реакції на зміни окремими закладами
харчування тематичної етнічної спрямованості.
Мета

статті

полягає

у

виявленні

загальних

тенденцій

розвитку

концептуальних (тематичних) вітчизняних закладів ресторанного господарства,
зокрема етнічних, на прикладі міста Житомира.
Серед ресторанних концепцій, які представлені в Україні, можна виділити
такі (деякі заклади можуть поєднувати в собі декілька концепцій):
- монопродуктові ресторани – в таких закладах практично все меню
присвячене стравам, приготованих на основі одного продукту («Львівська
майстерня шоколаду» (у Львові, Житомирі та в інших містах України);
- заклади з незвичним місцем розташування – на деревах («Скворечник» у
Києві), на теплоході («Rosa Victoria» у Києві), в автобусі («Кофейбус» у Києві,
«First Bus» в Одесі) та заклади, де ставка робиться на оригінальний інтер’єр та
екстер’єр («Вагон-ресторан», «Соляна печера» у Києві, «Гасова Лямпа» у
Львові);
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- антикафе, або не-кафе – заклади, де відвідувачі платять не за їжу та напої,
а за час, проведений у закладі («BiblioTech»,«5 кімнат» та ін. у Києві);
- заклади, присвячені літературним та казковим персонажам, героям
популярних художніх фільмів або мультфільмів («Друзі», «Мумі-Кафе», «Аліса
Music Club», «За двома зайцями» у Києві);
- заклади для любителів котів («Лапа» і «Toffycatspace» у Києві; «Cat Café»
у Черкасах);
- заклади, які демонструють сучасний та сміливий погляд на національну
українську кухню та ресторанну культуру, ламаючи стереотипи про українську
кухню («Шевченко» у Києві);
- арт-ресторани та арт-кафе – заклади, присвячені певному виду мистецтва,
інтр’єр може бути оздоблений творами мистецтва; такі заклади є зручними
майданчиками для різноманітних виставок і тематичних вечорів («Сто тисяч»,
«Шляпа», «Guitar Bar», рок-н-рол кафе «Шалена Мама» у Києві, літературний
салон-кафе «Майстер і Маргарита» в Одесі);
- заклади, стилізовані в дусі минулих епох або сучасних подій («Біля
станка», «Петрович», в Києві, «Печки да Лавочки» – ресторан-музей
контрабандистів в Одесі, «Криївка» у Львові);
- заклади, де ставка робиться на цікаве обслуговування («Палата № 6»,
«Жадібний Лось», «Karusel Club» у Києві);
- заклади з оригінальною сервіровкою та подачею страв (фан-бар «Банка» у
Києві);
- заклади із специфічною ціновою політикою («Під Золотою Розою» у
Львові – немає цін у меню, відвідувач може торгуватися);
–

заклади, де акцент робиться на церемоніях та культурі вживання

певних страв («Домик чайного мастера» у Києві; «Дон Пуер» у Житомирі);
- заклади для відвідувачів, які ведуть певний спосіб життя («Аюрведа
кафе», вегетаріанське кафе «Eco Buffet» у Києві);
- етно-ресторани та етно-кафе – заклади, які пропонують регіональну
українську кухню або кухні народів світу з автентичних продуктів («Кіфлик» –
закарпатська кухня, «El Mate la Boca cafe» – ресторан з тематикою
аргентинської матейні у Києві, «Бабель Фіш» в Одесі) [1, c.50].
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Одним з ключових трендів є ресторани національної кухні (етнічні), які
намагаються

презентувати

різноманітні

кулінарні

страви,

створені

за

традиційними рецептами певної країни або народу. Стиль таких закладів також
підпорядковується основній концепції. Етнічні ресторани, які розповсюджені у
всьому світі, пропонують місцевим жителям та туристам ознайомитись з
кулінарною культурою певних народів, а представникам національної діаспори –
нагадати їх батьківщину. Найбільш динамічно розвиваються демократичні
ресторани зі спеціалізацією за етнічною кухнею.
Переваги за типом кухні дуже неоднозначні, особливо в регіонах України.
Характерна прихильність до певного продукту, а не до типу кухні як такого,
наприклад переваги м’яса, часто певного вигляду (свинина, куряче м’ясо), у
виконанні різних кухонь або риби і морепродуктів.
Аналізуючи формати ресторанів, можемо простежити, що нині процвітає
загальносвітова тенденція до здорового способу життя і харчування. У
ресторанному бізнесі це також проявляється дуже активно, зокрема в розвитку
фаст-фудів, що пропагують здорову їжу. Прикладами можуть бути мережеві
заклади Fresh Line, Salateira, Salatnik, які готують їжу, що вважається корисною.
Але справа не тільки в продуктах: більш здоровими здаються страви, які
приготовані на ваших очах, так би мовити, прямо з печі, з-під ножа, тому нині
актуальна тенденція відкритих кухонь. Якщо людина бачить, що страву
приготовлено на її очах, на підсвідомому рівні вона здається більш свіжою. Але
тут ключовим є саме психологічний момент, адже готувати можуть і з не зовсім
якісних продуктів. До 2014 р. відкриті кухні не були поширеним явищем, а
сьогодні практично всі намагаються винести хоча б якийсь процес «на огляд»
гостям. Раніше це були суші, зараз у залі готують м’ясо, піцу, сандвічі, бургери.
У 2019-2020 рр. тенденція здорового харчування продовжувалася і в
ресторанах проявлялась саме в наявності відкритих кухонь. Дана тенденція
охопила і етнічні тематичні заклади ресторанного господарства України. За
даними РІА «Ресторанний гід», серед етнічних ресторанів в Україні перевага
надається українській – 36,8 %. Проте значна увага приділяється й французькій
кухні – 21 %; італійській, кавказькій, японській – по 7,9 %; усім іншим – 18,5 %.
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Тематичні етнічні ресторани є дуже популярними як серед українців, так і
серед туристів. У результаті зростання міграційних потоків в Україні
прослідковуються деякі особливості, які позначилися на розвитку ресторанного
бізнесу. Першою особливістю такого впливу є залучення іноземних шефкухарів, які приїжджають працювати в українських ресторанах. Ця тенденція
поступово набирає обертів, оскільки тільки носії культури своєї країни зможуть
приготувати національні страви та передати її національний колорит. Так,
наприклад, уродженець Італії Маттео Біофава успішно працює шеф-кухарем в
італійському ресторані Va Bene Bistro у Києві. Одним із найкращих шефкухарів японської кухні вважають Такаші Кобаяші, який працює шефом у
київському ресторані San Tori. У східному ресторані «Кувшин», який також
знаходиться у Києві, працює шеф-кухарем Трістан, грузин за національністю;
француз Жан-Луі Дюжер 12 років успішно працює в ресторані «Прованс» у
Черкасах; одним із найкращих шеф-кухарів японської кухні вважають
Фудзивару Йошихіро, який нині працює шеф-кухарем ресторану високої
японської кухні Yoshi Fujiwara в Черкасах; у кафе грузинської кухні «Стумарі»,
який також знаходиться у Черкасах, працює шеф-кухарем Тимур Гомурашвілі.
Таким чином, відбувається розширення смаків української аудиторії та її
знайомство з до цього небаченими особливостями конкретної національної
культури.
Специфіка етнічних ресторанів полягає у наступному:
- створення меню на підставі максимального дотримування кулінарних
традицій певного етносу;
- поєднання

конкретного

виду

кухні

з

відповідною

обстановкою

(інтер’єрним та екстер’ерним рішеннями);
- відображення певних національних традицій у назві ресторану, форматі
його меню, музично-розважальній програмі, що значно полегшує сприйняття
ресторану споживачами та є дієвим способом їх залучення;
- здійснення культурної та просвітницької діяльності, що передбачає
коротке ознайомлення з національними традиціями (їжа за допомогою паличок
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в японських та китайських ресторанах; музичний супровід в етнічному стилі;
використання національного посуду, одягу персоналу; наявність в меню
маловідомих страв, виготовлених за старовинними рецептами; приготування
окремих страв в присутності клієнтів тощо);
- залежність популярності етнічного ресторану від існуючого попиту на
певну національну кухню, що підтримується інтересом до культурної спадщини
відповідної країни або народу [4, с. 169].
В усьому цивілізованому світі зараз модною є етніка. За інформацією
порталу «Гастропрогноз», в США, наприклад, споживання готової їжі досягло
співвідношення 50% / 50% в форматі «дім / ресторан». При цьому зазначено,
що при споживанні їжі в закладах ресторанного господарства:
- 85% клієнтів вибирають етнічну їжу в ресторанах, спеціалізованих на
конкретній кухні;
- 75% гостям подобається наявність етнічних страв в ресторанах зі
змішаним меню;
- 66% клієнтів споживають більш широкий спектр етнічної їжі, ніж 5 років
тому;
- 29% гостей уперше за останній рік спробували екзотичні страви;
- 25% клієнтів вибирають страви з незвичними для себе інгредієнтами;
- 56% гостей воліють споживати етнічні страви, адаптовані під їх смак [4,
с. 170].
Крім того, в умовах сьогодення значною популярність користується
кулінарна продукція, яка виготовлена з локальних продуктів, що спонукає
розвиток підсобного господарства. Так, для більшості етнічних ресторанів
нормою стає наявність власної міні-ферми або саду та городу.
Розглянемо етнічні ресторани з повним дотриманням усієї специфіки на
прикладі закладів міста Житомира. Особливістю національного складу
населення Житомирської області є його багато національність: крім українців,
представлено етнічні групи росіян, поляків, євреїв, чехів, німців, тощо. Кожна
етнічна група Житомира вносить щось своє в це дивовижне місто. І не
обминуло це ресторанний бізнес.
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В м. Житомирі існують заклади, які підтримують певні традиції різних
кухонь, в результаті чого користуються увагою споживачів, наприклад, 24
заклади європейської кухні, 15 – східноєвропейської, 5 – американської кухні, 1
– польської (Café Agneshka), 1 – чеської (Альбрехт), тощо.
Надзвичайну популярність мають заклади з італійською кухнею, – Silvio
d’Italia; Піца Маріо; ВАНІЛЬ; Gray Café; IdeaPizza; Pasta Mia. Популярність
італійських

ресторанів

пояснюється

розвиненістю

мережі

піцерій,

які

пропонують швидке обслуговування та достатньо невеликий діапазон цін.
Однак в м. Житомирі представлений і повносервісний італійський ресторан
«високої кухні», який незмінно посідає перші місця в рейтингу закладів
ресторанного бізнесу дестинації, – PRIMAVERA Ristorante Italiano.
Таке

різноманіття

етнічних

кухонь

є

загальновизнаною

світовою

тенденцією, адже зараз існує багато людей які не проживають на своїй
історичній території, або людей які хочуть пізнати традиції інших народів
Наприклад, на міжнародній інтернет-платформі TripAdvisor в м. Житомирі
зареєстровано 59 закладів ресторанного господарства, до складу яких входять
ресторани, кафе, бари, тощо (табл. 1).
Таблиця

1

–

Найкращі

заклади

ресторанного

господарства

м. Житомира за версією користувачів TripAdvisor
Номер в
рейтингу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назва

Етнічна спрямованість кухні

Buba Hinkalna
Pleasantville BBQ PUB
Varenichna Zhitomirski Stravi
Ресторан Пан Марципан
Фамілія
Ice Fashion
Теретенія
Стара Губернія
PRIMAVERA Ristorante Intaliano
Паб Вульф

11.
12.

Ситий Лось
Піца Маріо

13.
14.

Фан-Фан
Бар-ресторан Liberty Hall
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Близькосхідна, східноєвропейська
Американська,центральноєвропейська
Українська, європейська
Європейська, центральноєвропейська
Українська, європейська
Європейська
Європейська
Українська, східноєвропейська
Італійська, європейська
Американська, європейська, британська,
східноєвропейська
Європейська, східноєвропейська
Італійська, європейська,
центральноєвропейська
Європейська, центральноєвропейська
Гастропаб

Продовження таблиці 1
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Пори Року
Корчма
Restaurant Karaoke Nora
Фільварок
Ваніль
Стейк Хаус
Дім Трибеля

22.

Шульц

Європейська
Українська
Європейська
Східноєвропейська, українська
Італійська, центральноєвропейська
Європейська, центральноєвропейська
Східноєвропейська,
європейська,
центральноєвропейська, українська
Європейська

Джерело: [5]
Найбільша питома вага серед них належить тим закладам, які мають
європейску кухню – 83%. І лише 17% можна вважати етнічними закладами, але
достатньо умовно, тому що серед них є такі, де інтер’єр та атмосфера не завжди
витримані в національному стилі. На жаль, українська кухня знаходиться лише на
третьому місці за поширеністю закладів етнічної спрямованості. Проте
національні страви можна скоштувати практично на кожному підприємстві
ресторанного господарства, які мають змішане меню.
Тематичних етнічних ресторанів значно менше: Вареничні «Житомирські
страви» та «Балувана Галя», ресторанно-готельний комплекс «Фільварок», кафе
«Полісянка», ресторан «Стара Губернія», ресторани «Фамілія», «Чудодієво»,
«Дубки». Але можна з упевненістю стверджувати, що саме українська кухня
все більше викликає зацікавленість у всіх відвідувачів. Дійсно, менталітет
українців (місцевих жителів та внутрішніх туристів) підштовхує вибирати
звичні страви, а іноземні туристи, які прибувають в регіон, бажають
ознайомитись із нашими національними традиціями. Тому і кількість відгуків
на порталі TripAdvisor досить значна – 26,4%, навіть у порівнянні з
ресторанами італійської кухні [5]. Отже, тематичні етнічні ресторани в
м.Житомирі

формуються,

розвиваються

в

розрізі

національних

та

загальносвітових тенденцій.
Отже, ресторанний бізнес є одним із найбільш розповсюджених видів
малого бізнесу, який динамічно розвивається та має гарні перспективи для
подальшого розвитку в Україні та в регіонах. На прикладі міста Житомира
можемо сказати, що етнічна кухня розвинута недостатньо, так як представлена
81

здебільшого ресторанами української, грузинської, італійської та європейської
кухонь. Дослідження показало, що житомиряни з етнічних, найбільше надають
перевагу грузинській та італійській й, відповідно, здебільшого відвідують ці
ресторани та кафе. Національну кухню вважають традиційною та смачною.
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В статті досліджено, проаналізовано та узагальнено основні постулати
теорії і практики маркетингового менеджменту. Розглянуто актуальнi
проблеми маркетингового менеджменту та його практичного застосування
на вітчизняних підприємствах в сучасних умовах.
Ключові слова: маркетинг, менеджмент, управління, споживач, ринок,
маркетинговий менеджмент.
В умовах глобалізації економіки та посилення міжнародних інтеграційних
процесів важливу роль відіграють процеси маркетингу та маркетингового
менеджменту. Вони спрямовані на дослідження зовнішнього та внутрішнього
середовища підприємства, визначення його сильних та слабких сторін,
створення ефективної системи виробництва, розповсюдження та просування
товару на ринок.
У

конкурентному

середовищі

підприємству

необхідно

ефективно

реалізовувати свою продукцію. Останнім часом підприємці зосередили свої
ресурси щодо збуту продукції на маркетингових технологіях як ефективних
засобах стимулювання збуту. Отже постає питання управління маркетингом на
підприємствах. Будь-яка компанія, розраховуючи на успіх у ринковому
середовищі, повинна мати надійну маркетингову стратегію і гнучку тактику
дій. Рано чи пізно через велику кількість факторів (появу сучасних технологій і
нових конкурентів, зміну уподобань споживачів тощо) колись актуальні
концепції стають застарілими. Особливість прогресивної маркетингової
технології полягає в тому, що вона покликана виробляти специфічні підходи до
діяльності фірми, спрямовані в кінцевому підсумку на збільшення вартості
(цінності) бізнесу [1, с. 136].
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Поглиблення

ринкових

процесів

в

економіці

України

визначає

необхідність переорієнтації виробничо-комерційної діяльності господарюючих
суб’єктів щодо задоволення потреб споживачів на основі концепції маркетингу.
Впровадження й ефективне використання маркетингу і маркетингового
менеджменту на підприємстві потребує, перш за все, чіткого і правильного
розуміння його сутності. Теоретичною і методологічною основою дослідження
є праці зарубіжних та вітчизняних вчених: Ф. Котлера, П. Друкера,
М.МакДональда, А.В. Войчака, С.С. Гаркавенка, Л.В. Балабанової та інші.
Основним завданням статті є вивчення теоретичних основ маркетингового
менеджменту та його практичного застосування на вітчизняних підприємствах
в сучасних умовах.
Сучасний стан розвитку ринкових відносин в Україні вимагає не тільки
досягнення високого рівня конкурентоспроможності продукції українських
компаній, що передбачає інтенсивний розвиток виробництва, а й вдосконалення
методів організації виробництва і господарської діяльності. Гостро постає
потреба в удосконаленні механізму ринкових інструментів компанії, тому
виникає першочергове завдання - це формування управління маркетингом.
Ефективне впровадження і використання управління маркетингом в
компанії вимагає, перш за все, чіткого розуміння природи і змісту управління
маркетингом, а також цілей його застосування, функцій і етапів його створення.
Щоб

глибше

зрозуміти

концепцію

«управління

маркетингом»,

«маркетингового менеджменту» багато вітчизняних вчених розглядають
маркетинг і менеджмент як розрізнені галузі знань.
Маркетинг як теорія і система теоретико - методичних і практичних знань
сформувався на початку 20 століття. Практичний маркетинг почався в кінці 50х - початку 60-х років 20 століття [6, с. 18].
Філіп Котлер твердить: «Маркетинг - це вид людської діяльності,
спрямований на задоволення попиту і потреб за допомогою обміну». Пітер
Друкер визначає маркетинг в такий спосіб: «Маркетинг - це концепція
управління компанією, яка зосереджена на задоволенні потреб і вимог клієнта з
його потребами та побажаннями, і вся компанія, її філії, підрозділи направлені
на задоволення цих потреб».
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В ринковій економіці маркетинг - це засіб підвищення ефективності
системи управління, ринкової методології, що визначає стратегічні і тактичні
цілі компанії на конкурентному ринку. У цьому випадку важливим питанням
бізнес-одиниці в

умовах конкуренції повинно стати питання орієнтації на

найбільш повне задоволення потреб споживачів [5, с. 110].
Американська маркетингова асоціація характеризує маркетинг як функцію
компанії, яка включає в себе ряд процесів по створенню, просуванню і доставці
споживчої цінності через управління взаємовідносин з клієнтами, які
призводять до ризиків і вигод.
Менеджмент (англ. management - управління, адміністрація) як наука
виникла в США в кінці 19 століття.
Багато вчених використовують визначення менеджменту з Оксфордського
тлумачного словника, де це поняття трактується наступним чином:
- спосіб спілкування з людьми;
- спеціальні навички і адміністративні вміння;
- влада і мистецтво керування;
- орган управління, адміністративна одиниця [2, с. 26].
Управління маркетингом може бути застосовуваним лише тоді, коли
управління компанією базується на маркетингових принципах, тобто клієнт
має знаходитись в центрі організації і тому система маркетингового керування
повинна поєднувати всі зусилля для найкращого задоволення його побажань.
Маркетинговий менеджмент ширший за сфери комплексного керування
компанією, управління всіма загальними та окремими функціями компанії та
всіх бізнес-підрозділів на основі маркетингу.
Сутність маркетингового менеджменту включає також аналіз, планування,
здійснення контролю конкретних видів діяльності, виконання яких спрямоване
на пошук та підтримку взаємовигідних ринкових операцій з метою реалізації
цілей компанії.
Маркетинговий менеджмент це

послідовність планування та реалізації

концепції встановлення ціни, просування та розповсюдження ідей, продукції,
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направлених на обмін, що відповідає індивідуальним та організаційним цілям.
Управління маркетингом базується на управлінських функціях, що трактують
ідеї, товари та послуги як основні категорії. Основним завданням управління
маркетингом є створення почуття задоволення серед усіх учасників обміну.
Ідея управління маркетингом базується на ефективному розподілі обмежених
ресурсів при переході від маркетингової інформації до маркетингових дій.
Щоб розкрити зміст управління маркетингом, ми виділимо його основні
завдання та функції.
Отже, основними цілями управління маркетингом є: аналіз ринку,
організація, планування, мотивація, виконання завдань, моніторинг та аналіз
маркетингової діяльності.
Розглянемо функції маркетингового менеджменту. Виділимо основні з
них:
- розробка комплексу завдань та бізнес-цілей, стратегічної програми
розвитку компанії;
- визначення орієнтованих ринків і ринкової позиції компанії;
- планування, розробка, просування та маркетинг продукції;
- розробка виробничого плану;
- раціональний підбір працівників;
- організація процесу збору та обробки маркетингової інформації;
- створення маркетингової структури;
- створення рівнів каналів продажів;
- побудова плану фінансової підтримки;
- розробка

процесу

планування

придбання

матеріально-технічних

ресурсів;
- розробка та впровадження методів управлінського впливу;
- розробка цінової політики.
Слід зазначити, що використання маркетингового управління в компанії
тісно пов'язане з дослідженнями, аналізом та реакцією як на внутрішні зміни
(фінансовий потенціал компанії, технологічні характеристики, робоча сила,
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організаційна структура тощо), так і на зовнішні зміни (політична ситуація,
економіка держави, зміни в законодавство, соціальна сфера, конкуренція тощо)
середовища. І тому, систематизуючи спроби в напрямку встановлення суті,
цілей та функцій маркетингового управління багатьма економістами, ми
формулюємо цю дефініцію наступним чином: управління маркетингом - це
системний програмно-цільовий механізм поєднання маркетингу та інструментів
управління для пристосування до змін у маркетингового середовища, яке
максимізує задоволення потреб споживача та організаційних цілей компанії
завдяки ефективному розподілу обмежених ресурсів [4, с. 121].
Керівництво

всіма

інструментами

управління

маркетингом

має

спрямовуватись на розв’язок наявних або можливих проблем потенційних
споживачів. Під маркетинговими інструментами слід розуміти: маркетингові
дослідження, реалізація товарної політики, пошук найкращих каналів продажу,
ефективне застосування цінової політики, рекламні кампанії, послуги тощо.
Інструменти управління: ієрархія; організаційна культура та ринок. Ці
інструменти використовуються у сферах управління: виробництво, фінанси,
людські ресурси, різні інновації, бухгалтерський облік, торгова політика,
реалізація зовнішньоекономічної діяльності [1, с. 137].
Всі інструменти управління маркетингом зосереджуються на роботі з
клієнтами і його потребами та побажаннями.
Управління маркетингом компанії засноване на використанні різних видів
інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Вважається, що
основою для правильного вирішення проблем є 90% інформації та 10%
натхнення. Успішні підприємці впевнені, що вірне рішення без достатньої
інформації - це скоріше випадковість, ніж правило. У зв'язку з цим компанії
намагаються формувати інформацію, необхідну для задоволення потреб ринку
в нестабільному маркетинговому середовищі [3, с. 671].
Формуванням та функціонуванням маркетингових інформаційних систем
займаються маркетинг, а управління ними здійснює менеджмент. Тому
використання

маркетингових

інформаційних

менеджменті є реальною потребою.
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систем

в

маркетинговому

Компанії, що працюють на основі маркетингового менеджменту, повинні
базувати весь спектр результатів ринкових досліджень на потребах споживачів,
ринку та маркетингових можливостях і маркетинговому середовищі компанії.
Як відомо, одним із методів збору маркетингової інформації є дослідження
ринку.
Переважна більшість науковців сходяться на думці, що маркетингова
інформаційна система є основою для організації ефективної діяльності
маркетингового менеджменту у будь-якій компанії.
Ми вважаємо, що це твердження є правильним. На наш погляд, відсутність
необхідної маркетингової інформації та використання застарілих або неточних
даних призводять до значних помилок економічного розрахунку. Важливість
використання маркетингової інформації визначається зменшенням ризиків
корпоративного
інформаційної

управління.
системи

Правильне

полягає

у

формування

вдосконаленні

маркетингової

бізнесу

на

основі

маркетингового менеджменту.
Концепція маркетингу є цілісною і всеосяжною, може бути застосована до
всіх сфер діяльності компанії.
Процес маркетингового менеджменту починається з зовнішнього і
внутрішнього аналізу бізнес-середовища, визначення його сильних і слабких
сторін, тобто проведення SWOT-аналізу.
Після визначення і вибору стратегічних альтернатив бізнесу, цільових
ринків компанія реалізує маркетингову стратегію. Застосовувана маркетингова
стратегія стосується діяльності всієї компанії і повинна дотримуватися всіма
співробітниками в компанії, а не тільки співробітникам відділу маркетингу.
Якщо в компанії немає відділу маркетингу, то відбувається
розвитку маркетингового комплексу і

організація

маркетингового відділу. Після цього

відбувається реалізація маркетингових програм компанії та система маркетингу
проходить аудит [5, с. 111].
Маркетинговий менеджмент в основному впливає на всю систему
управління компанією і це обмежує можливість його використання тільки в
відділі маркетингу. Отже, маркетинговий менеджмент виконує загальні
управлінські функції, орієнтовані на ринок і споживача.
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Розглянувши суть та зміст маркетингового менеджменту, перейдемо до
запропонованих нами напрямків удосконалення маркетингового менеджменту
підприємства. Основним стратегічним ресурсом у процесі маркетингового
менеджменту на підприємстві повинно бути максимальне задоволення потреб
ринку. Головною характеристикою даного процесу є зворотний зв’язок, який
відіграє ключове значення при зміні маркетингового середовища чи допущенні
помилок у маркетинговій діяльності фірми.
Саме управління зворотним зв’язком здійснюється за допомогою
інструментів маркетингу та менеджменту.
Рекомендуємо введення змін в підпорядкуванні, розташуванні та керуванні
відділів підприємства. Відділ маркетингу повинен знаходитись у центрі
організаційної структури підприємства. Це необхідно для того, щоб за
допомогою засобів маркетингу здійснювати цілеспрямований і правильний
вплив на кількість, вид та якість виробництва продукції.
Адже саме в результаті проведення маркетингових досліджень керівництво
зможе прийняти правильні рішення при зміні маркетингового середовища.
Також

рекомендуємо

впровадження

сучасних

маркетингових

інформаційних систем. Адже саме інформація про зміни маркетингового
середовища є важливим елементом у процесі прийняття правильних
управлінських рішень.
Застосування розроблених нами рекомендацій щодо удосконалення
маркетингового менеджменту компанії на практиці забезпечить досягнення
поставлених цілей підприємством за рахунок максимального задоволення
потреб споживачів.
В сучасних умовах господарювання зростає об’єктивна необхідність
формування маркетингового менеджменту на підприємстві що зумовлено
ростом рівня конкуренції та ризику фірми. Організаційна перебудова
менеджменту має супроводжуватися розробленням стратегії маркетингової
орієнтації управління підприємством.

Глибоке вивчення теорії і практики

маркетингового менеджменту дозволить розробити шляхи та напрями
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удосконалення

системи

маркетингового

менеджменту

на

вітчизняних

підприємствах і зумовить підвищити ефективність функціонування за умов не
стабільної національної ринкової економіки.
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В Україні, яка має значний рекреаційний потенціал, спостерігається
підвищений інтерес учених та спеціалістів до проблем розвитку сфери
гостинності як високорентабельної галузі економіки та важливого засобу
культурного розвитку громадян.
Останніми роками питання маркетингової цінової політики підприємства
все більше досліджується та аналізується вітчизняними економістами.
Найбільшого відгуку згадана проблема знайшла у працях Павленко А.Ф.,
Корінєв В.Л., Балабанової Л.В., Окландера М.А., Дугіної С.І., Тормоси Ю.Г.,
Длігача А.О., Гаркавенка С.С. та ін.
Метою дослідження є аналіз і систематизація теоретико-методологічних
підходів до маркетингової цінової політики та удосконалення механізму
ціноутворення сфери гостинності.
Важливим елементом маркетингового інструментарію є ціна, яка займає
провідне місце в механізмі формування ринкових відносин між суб’єктами
економіки. У процесі маркетингової діяльності підприємства ціна суттєво
впливає на результати реалізації продукції та дієздатність відповідних
структурних підрозділів. Вона забезпечує формування прибутку, обумовлює
рівень

конкурентоспроможності

продукції,

сприяє

встановленню

взаємовигідних відносин між підприємствами та споживачами, а також з
іншими суб’єктами ринку.
Роль ціни в діяльності підприємства важко зменшити або переоцінити.
Ціна безпосередньо впливає на фінансові показники підприємства, сприйняття
споживачами його торгових марок і їх позиціювання з погляду споживчої
цінності, яка пропонується. Ціна формує прибуток і частку ринку, а також є
індикатором якості товару. Правильне її встановлення дає можливість
виживати в складних економічних умовах та вести ефективну діяльність
підприємства, в свою чергу передбачає якнайкраще досягати його мети, тобто
отримання прибутку.
Досліджуючи процес формування цінової політики підприємства, усі
автори тією чи іншою мірою враховують потреби та вимоги споживачів;
більшість із них відзначає першорядне значення цього аспекту ціноутворення у
визначенні ціни пропозиції, але не виокремлює поняття «маркетингова цінова
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політика». Тут мається на увазі її орієнтація на суто маркетинговий підхід до
процесу ціноутворення на підприємстві. Проте не слід забувати, що цінова
політика може бути направлена і ненаправлена на даний підхід у формуванні
ціни. Тому маркетингова цінова політика є різновидом цінової політики взагалі,
будучи її окремою гілкою. «Маркетингова цінова політика – це комплекс
заходів щодо визначення відпускної ціни, знижок, умов оплати за товари чи
послуги, управління цінами з урахуванням побажань та можливостей
споживачів, а також одночасного забезпечення прибутку підприємства[1].»
Таблиця 1 – Погляди на визначення поняття «маркетингова цінова
політика»
Підхід
1

Трактування
2
Комплекс заходів щодо визначення ціни, знижок, умов
оплати з метою задоволення потреб споживачів та
отримання прибутку.
Комплекс заходів щодо визначення відпускної ціни,
Комплексний
знижок, умов оплати за товари та послуги, управління
цінами з урахуванням побажань та можливостей
споживачів,а
також
одночасного
забезпечення
прибутку підприємства-виробника чи продавця.
Зорієнтований
на
споживача
вектор
маркетингової діяльності підприємства, що базується
на використанні комплексу заходів з установлення
рівня ціни, знижок та надбавок, умов оплати за
продукцію, управління ціною та контролю з метою
одержання бажаного прибутку.
Комплексний
Комплекс заходів фірми, до якого відноситься
формування ціни, знижок, умов оплати за товар,
реалізація якого покликана забезпечити задоволення
потреб споживачів і отримання фірмою прибутку, а
також вирішення стратегічних завдань фірми.
Створення і підтримка в динаміці оптимальної
Оптимізаційний структури цін на товари і на ринках для
досягнення поставлених цілей.
Цілісно
Діяльність підприємства, що спрямована на
орієнтований
досягнення його головної мети за допомогою цін.
Мистецтво управляти цінами і ціноутворенням,
Мистецтво
мистецтво встановлювати на товари (послуги) такі ціни
керування
і так варіювати ними залежно від становища товару на
цінами
ринку, щоб поставлені цілі були досяжні.
Сукупність принципів та методів ціноутворення.
НауковоПріоритетним напрямком для цінової політики є рівень
практичний
цін, прийнятний для покупців.
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Підсумовуючи розглянуті вище підходи, можна стверджувати, що усі вони
певною мірою відображають загальні принципи, правила та критерії, яких
дотримується підприємство при визначенні рівня ціни на продукцію,
коригування його під час зміни умов ринкової ситуації, планування та
розроблення цінових заходів, а також контролю процесу ціноутворення.
Можна зробити висновок, що маркетингова цінова політика – це
орієнтована

на

споживача

маркетингова

діяльність

підприємства,

яка

спирається на використанні комплексу заходів з установлення рівня ціни,
знижок, надбавок, умов оплати за продукцію, управління ціною та контролю з
метою задоволення потреб споживача та інтересів виробника, як наслідок
одержання прибутку.
Процес маркетингового ціноутворення відбувається з урахуванням
довгострокового та короткострокового періодів діяльності підприємства, що
визначає структуру цінової політики (рис.1). Стратегічний її напрям відповідає
ціновій стратегії, а тактичний – ціновій тактиці.
Цінова політика

Цінова стратегія

Цінова тактика

Рисунок 1 – Структура цінової політики підприємства та взаємозв’язок її
складових елементів
Отже, слід відмітити, що формування тарифів сфери гостинності - один із
важливих напрямків діяльності менеджменту, що визначає ефективність його
функціонування на ринку. Вирішення цієї проблеми необхідно здійснювати
комплексно з урахуванням багатьох факторів[6].
Собівартість відображає поточні витрати підприємств сфери гостинності
на виробництво конкретного виду послуги та вартість її реалізації в грошовій
формі. Згідно Стандартам бухгалтерського обліку до складу собівартості
входять: «виробнича собівартість, нерозподілені постійні загальновиробничі
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витрати та наднормативні виробничі витрати».[11] В свою чергу виробнича
собівартість послуг має включати: «прямі матеріальні витрати, прямі витрати
на оплату праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі витрати та
постійні розподілені загальновиробничі витрати»[5]. Усі перелічені витрати
мають підлягати точному розрахунку. Слід зазначити, що для забезпечення
ефективного функціонування підприємствам сфери гостинності слід приділяти
особливу увагу саме зниженню своїх витрат, перш за все, за рахунок
впровадження сучасних технологій. При цьому необхідно враховувати постійне
підвищення цін на комунальні послуги та на енергоносії, адже саме ці фактори
перешкоджають зниженню собівартості послуг сфери гостинності.
Також дуже важливим фактором є цінова еластичність, яка показує
реакцію попиту на зміну ціни і визначає, на скількох відсотків зміниться попит
при зміні ціни на 1%. Враховуючи, що за результатами дослідження
еластичність попиту є досить важливим фактором, саме врахування цього
фактору є надзвичайно необхідним при формуванні цінової політики.
Співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Попит можна визначити
як бажання та можливість споживача скористуватися послугами сфери
гостинності у певний час та певному місці. Попит майже завжди є
нестабільним, і коливається під впливом багатьох факторів, серед котрих
можна

виділити

якість

запропонованих

послуг,

сезони

року,

платоспроможності клієнтів, економічна ситуація та інші. Таким чином, саме
попит відіграє ключову роль у формуванні ціни на кожний вид послуг. При
визначенні ринкової ціни достатньо важлива роль відведена пропозиції, що
визначаться як обсяг послуг, які можуть і бажають запропонувати підприємства
сфери гостинності своїм споживачам у певний час та певному місці. На
вільному ринку при визначенні обсягу запропонованих послуг спостерігається
тенденція до встановлення рівноваги між попитом та пропозицією. Однак, стан
рівноваги не буває стабільним з причини впливу на попит та пропозицію
значної кількості факторів. Саме тому тимчасово урівноважує протиріччя між
попитом та пропозицією цінова конкуренція.
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Отже, слід відзначити, що етап дослідження цінових факторів є найбільш
трудомістким. Від того, наскільки ретельно здійснюється аналіз, залежить
обґрунтованість стратегічних і тактичних рішень щодо цін.
Оскільки політика цін кожного підприємства сфери гостинності залежить
від безлічі обставин, можна запропонувати наступні методи розрахунку цін на
послуги:
- метод повних витрат;
- забезпечення цільового прибутку;
- встановлення ціни на основі відчутної цінності послуги;
- встановлення ціни на рівні поточних цін конкурентів;
- врахування рентабельності інвестицій;
- метод розрахунку економічної цінності послуг;
- метод параметричної оцінки;
- агрегатний метод.
Отже, при застосуванні контролю цінової політики підприємствами
забезпечується більш повна відповідність цілей і завдань цінової стратегії і
тактики при визначеній прогнозній ціні пропозиції реальним умовам.
В цілому слід відмітити, що механізм маркетингового ціноутворення на
ринку

сфери

гостинності

є

досить

специфічним.

Для

підвищення

конкурентоспроможності послуг закладам гостинності необхідно застосовувати
стратегічні та тактичні аспекти цінової політики відповідно до їхніх ресурсів та
можливостей. Це зробить їхній бізнес більш гнучким до впливу факторів
макро- та мікромаркетингового середовища та допоможе отримувати плановий
відсоток прибутку необхідний для покриття затратної частини бюджету.
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МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ
РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ ЗА УМОВ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
У статті розглянуті методичні засади до вибору маркетингових інструментів
політики пропозиції в ресторанах та механізм їх реалізації. Автором
проаналізовані методи збільшення прибутку та попиту, орієнтовані на базі
інструментів маркетингу «5P». Запропоновано нові підходи до обґрунтування
стратегій маркетингу, як основи забезпечення конкурентоспроможності
підприємств.
Ключові
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підприємства,

конкурентоспроможність.
В сучасних умовах заклади ресторанного господарства особливо сильно
постраждали від кризи, пов'язаної з пандемією корона вірусу, - позначилися в
тому числі і весняні обмеження, коли з-за епідеміологічної ситуації вони
змушені були повністю закритися або перейти в доставку. Друга хвиля не
привела до повного локдауну, однак спричинила за собою нові зміни в роботі.
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Перші обмеження були зняті тільки до середини червня - коли дозволили
відкривати літні веранди. На початок липня обсяг ресторанного ринку
скоротився майже на 50%. До вересня, після того як сталося часткове
відновлення економіки, падіння сповільнилося до 14%, але збереглося [3]. Ті,
хто пережив весняне закриття, продовжили роботу, але вже в нових умовах - з
урахуванням нових заходів, прийнятих на тлі вже другої хвилі (наприклад,
обмежують роботу закладу до 23:00).
В цілому в цій кризі, постраждали насамперед: сімейні ресторани та
заклади, розташовані в торгових, офісних центрах, готелях, нічних клубах через
зниження

їх

відвідуваності.

Найбільш

стійкими

виявилися

заклади

ресторанного господарства, які могли працювати на доставку в невисокому
чеку, - це перш за все заклади східної, грузинської та азійської кухні.
Загальними питаннями стратегічного маркетингу займались такі вчені як :
К.Штерн, А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд , Ф. Котлер, В. Шкардун та інші.
Використання ресурсного потенціалу для створення конкурентних переваг
підприємства – Л.. Окорокова та Н.Корж. Дослідження особливостей
застосовування маркетингових інструментів в системі revenue менеджменту
досліджували Н.Корж та Н.Онищук. Незважаючи на значну кількість наукових
досліджень у цьому напрямі, подальшого розвитку у сфері ресторанного
господарства потребують методичні підходи до вибору маркетингових
інструментів.
Метою статті є дослідження існуючих маркетингових інструментів, що
можуть бути використанні в системі просування ресторанів.
Більшість перевірених і ефективних стратегій реклами ресторанів можна
легко застосовувати в багатьох ресторанах. Найчастіше буває так, що ресторан
пропонує якісну їжу і обслуговування клієнтів, але під час обіду завантаження
торговельної зали занадто мале. Планування маркетингу ресторанів дуже
важливо, і це ключ до швидкого бізнесу. Успішні власники і менеджери
ресторанів заздалегідь створюють маркетинговий план на весь рік і відповідно
до нього формують свій річний бюджет. Але навіть, якщо власник бізнесу не
передбачив кошти для просування і маркетингу, він все одно можете зробити
багато речей, щоб звернути увагу на ресторан і поліпшити свій прибуток.
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Як зробити ресторан більш прибутковим і успішним і збільшити кількість
гостей на день-головне питання рестораторів в кожному році. Правда, крім
об'єктивних речей, на зразок правильно обраної локації, відповідності якості та
ціни, а також рівня сервісу, важливим моментом в умовах зростаючої
конкуренції стає правильно обраний спосіб комунікації з гостями - як
постійними, так і потенційними. Пора визнати, що часи змінилися, експертна
думка більше нічого не вирішує. Event-маркетинг старої формації теж йде на
задній план. Стандартна схема «гастролі шеф-кухарів» - жест красивий, але
покладати надії на залучення великого пулу нових гостей не варто, такі події,
як правило, продаються серед «своїх». Корисна сторона цього кроку, скоріше, в
створенні цінності для лояльних гостей, генеруванні інфоприводу, а також
розширення світогляду власної команди, особливо на кухні. Подієвість в
ресторані все ще працює, але тільки в деяких сегмента.. Але не все так сумно сьогодні в розпорядженні рестораторів і управлінців багато ресурсів, які мають
навіть більший вплив.
Рекламний інструмент - це певний спосіб просування товару, що включає в
себе заходи, спрямовані на впізнавання торгової марки і товару, поширення
позитивного іміджу про нього і стимулюючі до покупки [5]. Рекламні
інструменти сьогоднішнього часу надають підприємцям істотну допомогу в
ефективному просуванні товарів, допомагаючи також нарощувати рівень
прибутковості. Реклама, яка подобається потенційним споживачам, є дуже
результативною рушійною силою бізнесу.
Сьогодні рекламні інструменти ресторанів можуть бути згруповані в
онлайн-та офлайн просуванні. Необхідно почати аналіз слід з онлайнсередовища.
SEO - пошукова оптимізація. Добре, якщо є гарний веб-сайт з усією
необхідною інформацією, привабливими статтями і фотографіями для ваших
гостей. Але якщо споживач просто набере в Google «назву свого міста» і
«ресторани», то ресторан просто так не виведеться в пошуковому рядку. Сайт
повинен бути правильно оптимізований, і це означає, що він повинен
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відповідати певним критеріям, згідно з якими пошукові системи оцінюють
сторінки як цікаві та пропонують їх як результат пошуку. Деякі з критеріїв, які
використовуються для оптимізації сайту, включають в себе: часте редагування
контенту сайту, включення в контент більшості ключових слів, включення
зображень і відео, просування веб-сайту для збільшення кількості зворотних
посилань або вхідних посилань і багато іншого.
Google Bussines Photos - віртуальний тур по ресторанах. Якщо ресторан
включений в тур Google, то він буде мати великий вплив в списку результатів
пошуку Google. Потенційні клієнти або гості, які шукають ваш ресторан на ім'я
в Google, будуть бачити фотографії ресторану, які відображаються на сторінці
результатів пошуку. Ці панорамні зображення будуть розміщуватися на
сторінках Local ++, Google Maps і інших сервісах Google і краще розуміти, що
чекає їх у вашому ресторані, дизайні, персоналі і атмосфері, яку ви пропонуєте.
Візуальний контент в результатах пошуку в Google і Google Maps стає
прекрасним засобом просування [4]. Ще одна дуже важлива річ, коли необхідна
оптимізація сайтів для підвищення рейтингу в пошукових системах - це час
перебування відвідувачів на сайті. Віртуальний тур через ресторан, безумовно,
продовжить цей час, що є вірним способом піднятися на вершину списку
результатів пошуку Google.
Реклама в соціальних мережах для ресторанів. Присутність в соціальних
мережах, таких як Facebook, Twitter, Google, Pinterest або Instagram, дуже
важливо. Варто використовувати ці канали, щоб інформувати постійних та
майбутніх клієнтів про все, що відбувається в ресторані. Якщо вдасться
налагодити взаємодію з шанувальниками, то ресторан безумовно, покращує
бізнес і збільшує прибуток. Для цього необхідно створити профіль в соціальних
мережах: Facebook, G +, Twitter, Instagram, Pinterest і, по крайней мере, один раз
в тиждень розміщувати цікавий контент або зображення на сторінці профілю.
Це можуть бути новини, такі як нові страви, підтримувані красивими і
привабливими фотографіями, оголошеннями про події, фотографіями або
музикою, які викличуть атмосферу в ресторані, різні відеокліпи та інший
цікавий контент.
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CRM - це база даних гостей. Найважливіше тут - дрібні деталі, які ви
знаєте про гостях, вони-то і дозволять провести найбільше враження.
Правильне і акуратне ведення баз даних - вірний спосіб створити
індивідуальний продукт для вашого гостя, а значить, забезпечити собі місце в
світі майбутнього! Часи, коли сарафанне радіо працювало, нікуди не пройшли.
Навіть навпаки, воно набуло ще більшого значення для успіху ресторану,
просто виглядає трохи інакше, а зветься по-модному WOM-маркетингом. Будьякий гість - потенційний бренд-амбасадор або агент впливу, причому,
абсолютно безкоштовний. Особливо якщо він володіє активною, так би мовити,
життєвою позицією та транслює свою думку про все на світі, скрізь, де це
можливо. І якщо ви ігноруєте цю потужну силу, то марно - дружите з
активними гостями (і CRM вам на допомогу), привітайте, Хольт і плекайте, далі
- вони все зроблять за вас самі.
Пов'язаний з попереднім пунктом, але трохи інший спосіб – умовний
блогер - лідер думок, причому в своєму певному колу. Така людина бере на
себе роль своєрідного фільтра і допомагає вибрати найкраще в неймовірному
різноманітті - ось на нього і впливайте, хто як може. Для ресторанної індустрії
список блогерів поки не дуже великий, а передплатників у найбільшого
тематичного телеграм-каналу не набереться і 50000.
У просуванні ресторану універсальний рецепт для всіх відразу точно не
випишеш. Проекти можуть бути: невеликими і камерними (інстаграм від
першої особи з деталями і лаштунками ресторану - кращі рішення), а можуть великими і мережевими (директ реклама з налаштованим ретаргетінгом і добре
зробленими

посадочними

(лендінговимі)

сторінками.

Платні

сторіз

з

налаштованими переходами і відслідковується конверсією - ще один
ефективний механізм. І, нарешті, робота з якісними мікроблогером до 10000, а
навіть і до 5000 передплатників зі зрозумілою аудиторією).
Найважливіше, що зараз відбувається - це адаптація комунікацій. Якщо
раніше основним каналом були журналісти та редакції, то зараз найчастіше
спрямовуються зусилля в інші області. Рейтинг ефективних інструментів для
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просування бренду, продукту або ресторану такий: Digital і соціальні медіа;
власний і якісний контент; власні онлайн-канали, наприклад, в Telegram,
оскільки вони доступні і не обмежені цензурою; вектор на молодь: робота з
молодою аудиторією, мілленіали - в пріоритеті, оскільки вони - лояльні
споживачі в недалекому майбутньому і потрібно завойовувати їх любов прямо
зараз і вбудовуватися в їх спосіб життя; відео, оскільки люди хочуть
отримувати інформацію швидше і легше.
Створення каналу YouTube. Це один з найцікавіших і найоригінальніших
способів інтернет-маркетингу в ресторанах. Сьогодні, коли майже кожен
смартфон може записувати HD-відео, запис влоги - вдалий спосіб просування.
Можна створити свій власний канал YouTube і поділитися кількома цікавими
короткометражними фільмами з ресторану, приємною атмосферою в суботу
ввечері в ресторані або цікаві відео з кухні. Люди раді поділитися з іншими
відео, які пробуджують наші почуття, які веселі, виглядають красиво або навіть
нерозумно. Ці відеоролики, розміщені на YouTube, скоро з'являться в Google і
допоможуть ранжувати сайт.
Купони для інтернет-ресторанів. Кілька років тому такі купони багато
могли отримати з газетою. Сьогодні існує безліч сайтів, які пропонують
щоденні пропозиції для потенційних клієнтів. Вони могли купувати і друкувати
свої купони в ресторані прямо з веб-сайту. Більшість великих мереж ресторанів,
а також невеликих, надають цю можливість своїм гостям.
Глобальним лідером в області місцевої комерції є Groupon. Це відмінний
інструмент для залучення трафіку і обізнаності про ресторан. Це допомагає
людям в усьому світі шукати і знаходити відмінні ресторани. Сайт розподіляє
виручку за продаж купонів на п'ятдесят / п'ятдесят доларів в ресторані.
Відбираються тільки конкурентні пропозиції. Groupon розділяє дохід з
постачальником і пропонує тільки одну угоду в день на ринок.
Ресторан в електронній пошті. E-mail і раніше залишається одним з
найнадійніших методів побудови лояльності клієнтів. Малі підприємства
витрачають 15% свого маркетингового бюджету на електронну пошту. Це ще
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більше, ніж те, що витрачається на маркетинг через соціальні мережі, і навіть
при контакті віч-на-віч як маркетинговий метод. Секрет ефективного
маркетингу за допомогою електронної пошти - мати чітке стратегічне
повідомлення. Це може здатися очевидним, але багато постачальників
громадського харчування мають неформальний і не стратегічний підхід.
Спочатку слід вибрати програму, яку ресторан. Для початку можна
використовувати добре протестовану систему, таку як MailChimp. Вона дуже
простий у використанні і може вільно використовуватися для складання списків
до 2000 адрес електронної пошти. Одна з причин, по якій багатьом подобається
MailChimp, полягає тому, що одержувачі можуть безпосередньо відповідати на
Вашу електронну адресу, а інформація про них залишиться конфіденційною.
Люди люблять залишатися на самоті.
Варто пам'ятати також і про офлайн-рекламу. Реклама є одним з найбільш
важливих аспектів маркетингу, тому що споживачі не можуть купувати товари,
якщо вони не знають, що вони з себе представляють і де їх отримати. Ресторани
можуть використовувати різні рекламні інструменти, щоб інформувати
споживачів про переваги своїх продуктів і послуг, підвищувати пізнаваність
бренду і стимулювати продажі.
Друкована та зовнішня реклама передають інформацію споживачам
фізичними засобами. Друкована реклама - це реклама, що розміщується в
публікаціях, таких як газети, інформаційні бюлетені та журнали. Приклади
зовнішньої реклами включають рекламні щити, вивіски і плакати. Пряма
поштова розсилка - це ще один фізичний рекламний інструмент, який включає
розсилку друкованих матеріалів, таких як листівки і каталоги, безпосередньо
споживачам. Друкована та зовнішня реклама може направляти споживачів на
інші рекламні канали, включаючи веб-сайти компаній і платформи соціальних
мереж.
Таким чином, проаналізувавши специфіку типів реклами, ми можемо
говорити про те, що при просуванні ресторанних послуг можуть бути задіяні як
мережеві способи просування, так і «традиційні» рекламні засоби, такі як
листівки, банери або теле і радіо реклама.
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Паламарчук С.І.
Здобувач освітнього ступеню «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ
У статті розглянуто особливості систем управління в туризмі. Доводиться
зростаюча роль системи управління як фактора функціонування і розвитку
туризму, системи управління як механізму, що забезпечує процес ефективності
управління. Проаналізовано функції, що їх суб'єктами, що здійснюють зовнішнє
управління (органи державної влади), внутрішнє управління (професійний
менеджмент і самоменеджмент на рівні виробників туристських послуг),
самоменеджмент споживачів.
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Ключові слова: функції менеджменту, види взаємодій суб'єктів управління,
види систем, система управління в туризмі.
Інтенсивний розвиток туристичної галузі на рубежі двох тисячоліть
перетворило її в прибуткову індустрію виробництва різноманітних послуг для
задоволення потреб людей в пізнанні, комфорт, безпеку, відпочинку, що
перетворило туризм в сферу масового споживання. Важливими функціями
туризму в соціально-економічному контексті є його роль у формуванні
бюджетів, створення робочих місць в регіоні, забезпеченні доходу займаються
туристичним бізнесом підприємств. Система управління в туризмі має ряд
властивих тільки їй особливостей, обумовлених специфічними властивостями
послуг, що надаються туристичними підприємствами та організаціями. Тому
для успішного здійснення туристичної діяльності, стійкості галузі необхідно
визначити,

в

управлінського

якому
апарату,

напрямку
щоб

повинна

він

вдосконалюватися

вирішував

проблеми

робота

туристичних

підприємств, характерні для сфери туризму.
Дослідженню сутності управління підприємствами приділяли увагу такі
вчені, як Л.І.Воротіна, А.Л.Гапоненко, Л.Гелловей, Р.Л.Дафт, В.Ф.Кифяк,
Ф.Котлер, Н.В. Корж, А.І. Кредісов, О.П. Луцій, С.В. Мочерний, З.І.
Тимошенко, І.М. Школа та інші автори. Проте в наукових працях, що
стосуються даного питання, є потреба більш глибоко дослідити сутність
технології управління, яка застосовується у підприємствах сфери туризму,
виокремити

змістове

наповнення

специфічних

функцій

управління

підприємствами туристичної сфери в сучасних умовах розвитку туристичного
ринку; дослідити вплив неекономічних показників на діяльність туристичних
підприємств; а також проблеми управління, причини появи негативних
факторів впливу на управління підприємствами туристичної сфери.
Необхідними умовами успішного розвитку регіонального туристичного
комплексу є гарантії збереження стану стабільності в майбутньому. В даний час
успішний розвиток туристичного регіону, як і суспільства в цілому, неможливо
без дієвих методів і функцій управління, що сприяють розвитку регіонального
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туристичного комплексу. Методи управління являють собою сукупність
способів і прийомів впливу суб'єкта управління на керований об'єкт з метою
забезпечення розвитку всього виробничого процесу [1, с. 16].
З точки зору управління туристський комплекс являє собою систему, що
складається з технічних, економічних і соціальних, організаційно пов'язаних
між собою елементів, і підрозділяється на дві великі підсистеми - керовану
(об'єкт

управління)

і

керуючу

(суб'єкт

управління),

які

пов'язані

інформаційними каналами. Керована підсистема - це внутрішня структура
туристичної індустрії, в свою чергу являє собою єдність технічних,
технологічних, організаційних, економічних елементів і зв'язків між ними. При
цьому кожен об'єкт керований, але лише в єдності і у взаємозв'язку всіх
складових цього об'єкта. Керуюча підсистема в туристському комплексі є вже
сукупність факторів, що впливають на об'єкт управління, і складається з органів
управління і забезпечують їх засобів оргтехніки. Методи управління, будучи
важелями впливу на об'єкт управління, завжди повинні вибиратися доцільно
відповідно до поставлених завдань, об'єкта та суб'єкта управління [2, с. 145].
Результативність та ефективність використання методів управління сталим
функціонуванням і розвитком сфери туризму в регіоні, в тому числі ефективне
використання туристичного потенціалу, забезпечення задоволення потреб,
туристів, реалізація цілей соціально-економічного розвитку регіону в цілому,
багато в чому визначаються комплексністю та системністю їх використання.
Комплексність використання методів управління означає, що вони повинні
використовуватися у всій сукупності, одночасно, хоча, природно, в різних
пропорціях і співвідношеннях. Системність же означає, що методи управління
повинні використовуватися у всіх елементах і на всіх рівнях великої системи,
по всій ієрархії. Тільки за цих умов можна розраховувати на ефективність і
дієвість методів управління.
Відомі
моделювання,

методи

управління

факторного

(програмно-цільовий,

аналізу,

експертних

оцінок,

аналітичний,
стимулювання,

комбіновані методи і інші) повинні застосовуватися комплексно як до кожного
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окремого елементу, так і сфері туризму в цілому. За допомогою організаційних
методів визначається структура управління підприємств і організацій,
встановлюються права і обов'язки кожного працівника, регламентуються
функції щодо здійснення процесу управління.
Система управління вимагає постійного вдосконалення організаційних
методів, так як вони в першу чергу спрямовані на процес виробництва,
розподілу і споживання туристських послуг, покликані максимально наблизити
(і навіть перевершити) отримується туристське враження туристського
інтересу, тобто забезпечити задоволення динамічно мінливих потреб туристів з
необхідним рівнем якості. У процесі досягнення динамічно мінливих цілей
система управління туризмом в регіоні повинна вирішувати найбільш
ефективним чином проблеми використовуючи відповідні принципи і методи
шляхом реалізації функцій управління.
Функції управління складаються з логічно послідовних операцій: збору
інформації про ситуацію на ринку; обробки даної інформації, зберігання та
передачі суб'єкту управління, який виробляє оптимальну стратегію для
підприємства і передає прийняте рішення у вигляді команди на об'єкт
управління, де відповідним чином коригується виробнича програма. Таким
чином, туристи можуть виступати як елемент суб'єкта управління.
З іншого боку, заплативши гроші за послуги (тури), туристи стають
об'єктом управління - їх «ведуть» маршрутами, наказуючи певні дії,
забороняючи інші. Наприклад, необхідність проходження чітко за маршрутом,
виконання норм і правил (законів) країни перебування, розпорядок дня - весь
процес надання туристичних послуг регламентований
Суб'єкти управління - в першу чергу місцеві і регіональні органи влади фактично не управляють туристами в загальноприйнятому сенсі цього слова, а
створюють сприятливі умови, непрямим чином впливаючи на розвиток сфери
туризму (наприклад, виділяючи землі для розвитку дестинацій, удосконалюючи
законодавство в сфері регулювання діяльності туризму на своїй території і
т.ін.). З подвійної природи туристів, що носять в собі елементи суб'єкта та
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об'єкта управління, слід, що необхідно управляти не стільки об'єктами
(наприклад,

аттракторами),

скільки

факторами,

процесами,

явищами,

відносинами, які впливають на об'єкт (якість обслуговування туристів,
технологічний процес приготування їжі, властивості атракторів і інші). Звідси
випливає важливий висновок, що суб'єкт управління повинен в першу чергу
створювати найкращі умови для задоволення потреб туристів і нормального
функціонування об'єктів управління. Зазвичай під функціями управління
розуміються особливі види спеціалізованої управлінської діяльності, що
виділилися в процесі поділу управлінської праці [2, с. 145].
Функції управління характеризують ту чи іншу активність взаємодії
об'єкта і суб'єкта управління (переважно впливу суб'єкта на об'єкт). Для
ефективного, цілісного управління вони повинні застосовуватися комплексно і
по всьому спектру управлінської дії. Між функціями управління немає
жорстких однозначних меж. Один і той же вид управлінської діяльності може
виявити ознаки двох і більше функцій управління, їх тісне взаємопроникнення.
Отже, підвищення ефективності управлінської діяльності в значній мірі
залежить від правильного розуміння і застосування функцій управління.
До предметно і об'єктно-визначених функцій управління сферою туризму в
регіоні можуть бути віднесені функції, що випливають із самої природи
відносин і процесів; функції управління на рівні первинних організацій
(турфірм, підприємств розміщення, харчування, транспортних компаній,
торгівлі і т.д.), функції регіонального управління сферою туризму, серед яких
можуть бути виділені: комплексного розвитку інфраструктури туризму в
регіоні; узгодження дій органів управління сферою туризму з регіональними
органами влади з приводу використання ресурсів, правового забезпечення та
інше. Реалізація виділених функцій дозволить, використовуючи відповідні
принципи і методи, забезпечити протікання інтеграційних процесів, виявити і
ефективно використовувати потенціали регіону, в тому числі шляхом синтезу
(диверсифікації, зв'язності, організації і т.д.), гнучко реагувати на зміни
процесів, що протікають в системі.
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Для успішної реалізації кожної функції необхідно застосовувати повний
набір функцій щодо прогнозування, планування, регулювання, організації,
контролю, обліку і аналізу, стимулювання. Функція прогнозування спрямована
на визначення ймовірних цілей сталого функціонування і розвитку сфери
туризму в регіоні та імовірнісних шляхів їх досягнення. Як правило,
прогнозування

здійснюється

перед

плануванням

при

створенні

нових

дестинацій, але також може здійснюватися після нього, якщо процес має
передісторію або одночасно з ним при прогнозуванні потоку туристів і
планування транспортних перевезень.
Методи прогнозування можна розділити на дві групи. Це евристичні
методи, які засновані на переважання інтуїції, тобто суб'єктивних засадах. Іншу
групу утворюють економіко-математичні методи, в яких переважають
об'єктивні засади. До їх числа відносяться статистичні методи. Значне число
методів в тій чи іншій мірі об'єднують елементи обох груп [3, с. 26].
Функція планування виражається в розробці програм і планів сталого
розвитку сфери туризму з урахуванням програм і планів соціальноекономічного розвитку регіону, нормативно-правової бази, маркетингової
стратегії і рекламної кампанії, формуванні сприятливого інвестиційного
політики і т.д. Застосування функції планування повинно мати постійно
розвиваючий комплексний і системний характер. Комплексність планування
означає, що все більше число факторів об'єктивної і суб'єктивної природи має
бути враховано при визначенні цілей сталого функціонування і розвитку
системи туризму. Все більше число шляхів і засобів повинно бути передбачено
при повному врахуванні регіональних умов. Системність же означає
необхідність врахування всіх об'єктивних зв'язків по вертикалі - від
міжнародного рівня до рівня підприємства і індивіда.
Функція регулювання спрямована на усунення виникаючих і потенційних
відхилень від заданої програми. Функція регулювання проявляється особливо
яскраво в поточному управлінні сферою туризму в регіоні. Справа в тому, що
процеси виробництва і надання туристичних послуг практично збігаються в
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часі, а обсяг послуг і їх якість повинні відповідати попиту в конкретний момент
часу, Так, туристський комплекс повинен задовольнити потреби туристів із
заданою якістю і в необхідному обсязі.
Функція організації передбачає обґрунтування і вибір елементів керованої
і керуючої підсистем, а також встановлення просторово-часових і причиннонаслідкових зв'язків між ними (наприклад, організація робочих місць, вибір
технології просування і стимулювання продажів туристських послуг, створення
структур управління, професійне навчання кадрів і інше ).
Функція контролю включає в себе визначення ступеня відповідності
процесу планових показників. Ефективність контролю залежить від прийнятих
теоретичних і методичних підходів до контролю як функції управління,
системності та комплексності здійснення функції контролю, інструментальної
основи і повноти аналізу виявлених причин відхилень. Контроль здійснюється
шляхом зіставлення в заданий час фактичних результатів роботи структурних
підрозділів і зацікавлених сторін відомостей, що містяться в нормативноправових

документах,

а

також

існуючим

нормативам

використання

туристичних ресурсів.
Функції обліку та аналізу служать для об'єктивної оцінки керованої і
керуючої систем з метою розробки заходів, що дозволяють підвищити
ефективність управління. На підставі даних обліку реалізованих заходів
проводиться зіставлення фактичних результатів з плановими.
Дослідження

відхилень

(аналіз

результатів)

дозволяє

розкрити

недовикористані потенціали регіону (резерви), які можна використовувати в
цілях туризму; негативні і позитивні фактори; обґрунтувати такі управлінські
впливи, які, з одного боку, підвищать вплив позитивних факторів, а з іншого зменшать або ліквідують дію негативних чинників; вивчити тенденції розвитку
сфери туризму в регіоні; структурувати проблеми розвитку об'єкта управління.
Таким чином, ланцюжок функції управлінь замикається. Замкнутість
системи забезпечує її саморегулювання і розвиток. Завдяки зворотним зв'язкам,
в конкретній ситуації ці функції уточнюються, деталізуються, враховується
особливість конкретного підприємства інфраструктури туризму і динамічно
мінливих і зростаючих потреб туристів.
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Парпура В.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ІНДУСТРІЄЮ ГОСТИННОСТІ
У статті розглядаються відомі підприємства індустрії гостинності, що
працюють за системою франчайзингу, розглядаються умови співпраці за
договором франчайзингу в ресторанному та готельному бізнесі. Наведено
приклади конкретних мереж, що функціонують на підставі договору
франшизи.
Ключові слова: франчайзинг, франшиза, роялті, щомісячний платіж,
франчайзер, франчайзі.
Зростання вимог до якості послуг в сфері гостинності, особливо за умов
пандемії

спонукає

бізнесменів

впроваджувати

інноваційні

управлінські

технології. Серед безлічі інноваційних інструментів розвитку бізнесу, вагоме
місце посідає франчайзинг, за допомогою якого відбувається здійснення
підприємницької діяльності на основі об’єднання фінансових, матеріальних та
інтелектуальних засобів юридичних та фізичних осіб, які є суб’єктами
підприємницької

діяльності.

В

Україні

відносно

використовувати

франчайзинг

в

підприємницькій

недавно

діяльності.

почали
Питання

використання організаційних, інноваційних та правових аспектів франчайзингу
розглядали в своїх наукових працях наступні вітчизняні та закордонні вчені:
В.Анін, О. Данніков, К. Паливода, М. Пивоваров, О. Александров Є. Васильєва,
Г. Домарадзька, Е. Ковшар, В. Кифяк, И. Килимник, І. Рикова, В. Савач,
С.Сосна, Г. Цірат та ін.
На ринку України найбільша кількість підприємств, що діють на основі
договору франчайзингу належить до сфери громадського харчування (55% від
усіх брендів). Ринок готельних послуг, що діє на основі договорів
франчайзингу представлено в Україні головним чином іноземними компаніями
та дорівнює приблизно 5% від загальної кількості всіх підприємств, що
функціонують на основі франчайзингу.
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Метою статті є дослідження франчайзингу як ефективного інструментарію
управління сферою готельно-ресторанного бізнесу.
Франчайзинг- це «оренда» товарного знака або комерційного позначення
[1]. Підприємства, які надають послуги харчування і розміщення, а також
підприємства, що здійснюють туроператорську діяльність, сьогодні часто
працюють в системі франчайзингу. Це можна пояснити головними перевагами
франшизи, до яких відносяться досить швидке розширення бізнесу в різних
регіонах / країнах, при мінімальних витратах, мінімум ризиків (веденням і
розвитком бізнесу займається франчайзі і ризики він бере на себе),
впізнаваність бренду (чим більше відкрито магазинів / ресторанів і т.д. тим
більше людей дізнаються про існування бренду, це робить його популярним)
[2]. До того ж франчайзі отримує дохід від продажу (франшиза передається не
безкоштовно, компанія-власник отримує від цього дохід), а франчайзі набуває
ефективний і прибутковий готовий бізнес, що особливо цінно в індустрії
гостинності, оскільки відкриття підприємства в цій галузі завжди пов'язане з
величезним рівнем конкуренції і великим обсягом витрат і ризиків.
Франчайзинг у готельній індустрії є діловою угодою між різними засобами
розміщення, де також є франчайзер і франчайзі, За даними на 2019 рік
найбільшими готельними ланцюгами стали Marriot International (США) налічує
близько 6402 об'єктів, Accor Group (Франція) на 2019 р має близько
3894 об'єктів, і Hilton Hotels & Resorts (Англія) на сьогоднішній день налічує
близько 4925 об'єктів. Ефективність і успіх діяльності франчайзі залежить від
сукупності фінансової і технологічної допомоги від франчайзера, таланту і
підприємницьких здібностей франчайзі, а також від його зацікавленості в
поліпшенні результатів підприємства [3].
У готельному франчайзингу плата за використання майна та винагороди у
вигляді роялті обумовлюються і фіксуються в договорі. Мінімальна ціна на
франшизу починається від 5000 $ до 40000 $ і вище, термін дії франшизи може
коливатися від 5 до 20 років і може бути продовжений. Роялті в готельній
індустрії коливається від 1,5% до 6% від доходів з номерного фонду. Найбільш
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дорогими франшизами в готельній індустрії є Marriot International (США),
Hilton Hotels & Resorts (Англія), Holiday Inn (США). Найбільш дорогі франшизи
в готельній індустрії: готельний ланцюг Marriot International (США, 1927 г.)
ціна франшизи 5000000 $/роялті 5-6% від обороту; Hilton Hotels & Resorts
(Англія, 1919 г.) – ціна франшизи 5000000 $/ роялті 5% від обороту; Holiday Inn
(США, 1952 г.) Inter Continental Hotels & Resorts, Holiday Inn Express, Staybridge
Suites - ціна франшизи 5000000 $/ Паушальний внесок від 5000 $ [5].
Управління готельним підприємством по франшизі вигідно для обох
сторін, а сам франчайзинг в сфері готельної індустрії має явні переваги. До них
відносяться функціональна бізнес-стратегія, сталий розвиток готельного
бізнесу, конкурентоспроможні програми маркетингу продажів, глобальні
канали дистрибуції і системи продажів. Інструментами франчайзингу в
готельній індустрії є налагоджені стандарти управління готелем, чітка стратегія
поведінки на ринку, навчання персоналу і розробка унікальних стандартів,
міжнародна система закупівель та ін. В цілому, завдяки франчайзингу в
готельній індустрії, можна говорити про розвиток міжнародного бренду,
підвищення якості готельних послуг , підвищення кваліфікації співробітників і
належну увагу підготовці кадрів, мотивація співробітників засоби розміщення,
просування і реклама готелю на міжнародному рівні [4].
Франчайзинг в туроператорської діяльності з'явився не так давно, проте,
вже встиг завоювати чималу частку туристського ринку. Головною перевагою
відкриття туристичного агентства по франшизі - можливість уникнути
величезної конкуренції невідомого бренду з «гігантами» туризму. Споживач
охочіше купить тур у перевіреного часом туроператора або турагента (далі - ТЕ
і ТА), який зарекомендував себе на ринку як відповідальний, стабільний,
висококласний ТО або ТА [5]. У туроператорської діяльності виділяється два
типи франшиз:
- франшиза від мережевих туристських агентств;
- франшизи від туроператорів (Pegas Touristic, Tezz Tour, Coral Travel і ін).
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Робота по франчайзингу в туроператорської діяльності - можливість
швидкого розширення і просування з мінімальним рівнем витрат. Купуючи
туристську франшизу, франчайзі сам в праві вибирати туроператорів для
співпраці і види турів, які буде реалізовувати. Франшиза від туроператора
головною метою для франчайзі ставить реалізацію турів. Деякі туроператори,
такі як Pegas Touristic, головною вимогою для франчайзі ставлять наявність
мінімум 2-х років досвіду роботи в турагентської діяльності. Франчайзі, який
придбав туристську франшизу, отримує від франчайзера готовий сайт з
потоком заявок, різні програмні забезпечення для пошуку і бронювання готелів
і авіаквитків, також у вартість франшизи входить первинне навчання
персоналу. Якщо в готельній індустрії роялті не перевищує 5-6%, то в
туроператорської діяльності роялті від франшизи може становити від 13% до
15%.

Розміри

стартових

інвестицій

від

10000

до

500000

грн. Для

туроператорської франшизи характерний низький паушальний внесок і
фіксований щомісячний розмір роялті франчайзеру [4].
При купівлі франшизи необхідно враховувати сприятливість геолокації,
зіставити переваги різних франшиз і їх репутації, провести аналіз місцевого
ринку і зробити висновок, наскільки доцільно купувати франшизу та
інвестувати гроші у відкриття турагентства. Специфікою вимоги до організації
роботи турагентства по франшизі є особливі вимоги до франчайзі. Вони
стосуються приміщення, технічного оснащення, вимоги до персоналу і
стандартам ведення роботи.
1. Приміщення під туристське агентство. Якщо агентство планується
маленьке з 2-3 операторами, то площа офісу повинна бути не менше 15 м 2.
Агентство має розташовуватися на перших поверхах житлових будинків, в
офісних будівлях, ділових або торгових центрах. Головною умовою є хороша
прохідність і видимість офісу. Також необхідно, щоб на фасаді будівлі була
можливість розмістити зовнішню рекламу і по можливості організувати
окремий вхід. Необхідно також наявність виходу в інтернет, телефонний
зв'язок, наявність принтера, сканера, ксерокса ;
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2. Вимоги до персоналу. Досвід роботи в туристській сфері, позитивний
досвід роботи з певним туроператором, наявність дрес-коду, постійне навчання
та підвищення рівня кваліфікації співробітників тур агентства;
3. Вимоги до повного підпорядкування стандартам роботи франчайзера
Підписання договору франшизи в туроператорської діяльності означає
повну відмову від самостійності в прийнятті рішень, розвитку компанії в
певному напрямку без узгодження з франчайзером. До даного пункту
відноситься також виконання плану продажів, виплата роялті та дотримання
політики компанії. За необхідності франчайзер може вимагати від франчайзі
створення call-центру або гарячої лінії для роботи з клієнтами. Незважаючи на
численні вимоги до франчайзі при покупці туроператорської франшизи, все ж,
сьогодні велика кількість турагентств і туроператорів, які працюють саме під
керуванням франчайзингу.
Асоціація малих підприємств США фіксує факт того, що за п'ять років
85% знову відкритих малих підприємств припиняють своє існування, в той час
показники припинення діяльності по малим підприємствам, які ведуть бізнес по
франчайзингу – складають лише 16% [6]. Міжнародна асоціація франчайзингу
оприлюднила висновки, щодо тенденцій розвитку сфери франчайзингу в США.
Згідно цих даних впродовж 2013–2017 років середньорічне зростання
показників зайнятості в секторі франчайзингу склали 2,6%, що на 20% вище,
ніж на підприємствах в масштабах всієї економіки США. Кількісний склад
франчайзингових підприємств збільшився на 1,7%, а франчайзинговий сектор
склав близько 3% від ВВП США в умовних одиницях. У 2016 році франшизи в
США принесли 868,1 млрд дол. США. У 2007 році, грошовий внесок франшизи
в США був значно нижче – 675 млрд дол. США. Різниця доводить, що
франшизи стають все більш популярним інструментом підприємців. Станом на
2019 рік було створено 7,6 млн робочих місць, та 13,3 млн робочих місць були
підтримано завдяки франшизам [5]. Асоціація малих підприємств США фіксує
факт того, що за п'ять років 85% знову відкритих малих підприємств
припиняють своє існування, в той час показники припинення діяльності по
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малим підприємствам, які ведуть бізнес по франчайзингу – складають лише
16% [6]. Міжнародна асоціація франчайзингу оприлюднила висновки, щодо
тенденцій розвитку сфери франчайзингу в США. Згідно цих даних впродовж
2013–2017 років середньорічне зростання показників зайнятості в секторі
франчайзингу склали 2,6%, що на 20% вище, ніж на підприємствах в масштабах
всієї економіки США. Кількісний склад франчайзингових підприємств
збільшився на 1,7%, а франчайзинговий сектор склав близько 3% від ВВП
США в умовних одиницях. У 2016 році франшизи в США принесли 868,1 млрд
дол. США. У 2007 році, грошовий внесок франшизи в США був значно нижче –
675 млрд дол. США. Різниця доводить, що франшизи стають все більш
популярним інструментом підприємців. Станом на 2019 рік було створено 7,6
млн робочих місць, та 13,3 млн робочих місць були підтримано завдяки
франшизам [5].
Головною тенденцією, в рамках якої відбувається подальший розвиток
франчайзингових мереж у міжнародному масштабі, є глобалізація та створення
транснаціональних корпорацій, які мають замкнутий цикл надання туристичних
послуг.
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що
франчайзинг сфери готельно-ресторанного бізнесу по суті є договором, за
допомогою якого створюються мережа підприємств готельно-ресторанного
бізнесу, що об’єднані єдиною торговою маркою, уніфікованим стилем,
однаковими умовами функціонування, однаковими формами, методами та
стратегією ведення бізнесу керовані метою надання якісних послуг, та
отримання прибутку. Результати досліджень встановили, що визнаним лідером
сфери готельно-ресторанного бізнесу є Сполучені Штати Америки. Серед
Європейських країн лідерами сфери готельно-ресторанного бізнесу є Франція,
Німеччина, Великобританія, які активно використовують у своїй діяльності
договори

франчайзингу.

Договір

франчайзингу

спрощує

вітчизняним

підприємствам ведення бізнесу завдяки наявності у франчайзера апробованої
стратегії ведення та розвитку бізнесу, наявності досвідченого кадрового складу,
вільних фінансових та інтелектуальних ресурсів, можливостей користування
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інноваційними розробками франчайзера, а також вже розрекламованого бренду.
Причинами, які гальмують процес впровадження у вітчизняний готельноресторанний бізнес практики використання франчайзингу є недосконале
законодавче регулювання франчайзингу, відсутність належного захисту прав
інтелектуальної та приватної власності.
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УДК 339.137.2
Пархомчук В.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІЦЕРІЇ
В статті узагальнено фукціонал системи операційного менеджменту.
Управління елементами операційної системи ресторану зводиться до взаємодії
у форматі вхід-вихід. Визначальним елементом операційного менеджменту
піцерії

є

якість

роботи,

відповідальність

персоналу,

стабільність

безперервний розвиток компетентності співробітників, їх командна робота.
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Ключові слова: система операційного менеджменту, управління підготовкою
виробництва,

техніко-економічне

постачання,

оперативне

керування

виробництвом, керування кадрами, керування фінансами.
Сучасний ресторанний бізнес вимагає вирішення цілого ряду проблем,
пов’язаних з операційним менеджментом,оскільки йому притаманна висока
ступінь взаємодії зі споживачем. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання управління операційною діяльності підприємства висвітлені в роботах
С.І. Бая, І.Б. Гевко, О.В. Михайловської, Н.В.Корж, Р.Б. Чейза [1-4].
В.А. Антонова, В.О. Василенко, Т. І. Ткаченко розглядали особливості
управління операційною діяльністю суб’єктів ресторанного бізнесу. Проте
розвиток інформаційних технологій та інновацій в управлінні вимагає
безперервного підвищення вимог до формування дієвої системи операційного
менеджменту в цій сфері.
Метою наукового дослідження полягає у визначенні структури та вимог до
формування системи операційного менеджменту піцерії.
Основу діяльності піцерії складають операції, в результаті яких послуга
створюється та доставляється споживачам. До числа вхідних складових входять
сировина, компоненти, виконавці, інформація, гроші та інші ресурси. До
операцій відносять виробництво, обслуговування, перевезення, продажі,
професійну підготовку персоналу тощо. Операційна функція включає в себе всі
дії, результатом яких є випуск продукції та послуг, що постачаються
організацією у зовнішнє середовище. Розглядаючи операційну діяльність,
необхідно зазначити відмінності між процесами виробництва продукції та
надання послуг в піцерії. Основна відмінність полягає в тому, що процес
надання послуг характеризується є нематеріальним, тоді як продукція є
фізичним результатом конкретної виробничої операції. Якщо розглядати
питання з погляду операцій, то в процесі споживання більшості послуг, на
відміну

від

споживання

матеріальної

продукції,

клієнти

знаходяться

безпосередньо на місці їх надання – у залі ресторану. Крім того, матеріальні
«входи» і «виходи» задіяні неявно, а приховано. Продукція, що виготовляється
підприємствами ресторанного господарства має обмежені терміни реалізації.
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Операційний менеджмент покликаний забезпечити ефективне створення
споживчих вартостей та є свого роду структурою знань у вигляді конкретної
системи цінностей, установок і стереотипів [1]. Він спрямований на побудову
«керованих» виробничих систем, шляхом виконання специфічних дій і
процедур з метою отримання ринкового результату діяльності ресторану
Система операційного менеджменту – це цілісний комплекс управлінських
операцій, які пов'язані між собою, регулярно виконувані і дозволяють
впроваджувати довгострокові стратегії компанії з максимальним прибутком за
рахунок забезпечення конкурентоспроможності продукції та підприємства в
цілому.
Для отримання загального уявлення про зміст системи операційного
менеджменту слід скористатися моделлю «5К» (5Ps of operational management).
Відповідно до неї операційний менеджмент включає: різні організації, що
виробляють продукцію або надають послуги (Plants);

проектування бізнес-

процесів (Processes); продукти і послуги (Parts); підбір персоналу для виконання
окремих операцій і бізнес-процесів (People); виконання таких функцій
управління як: планування, організація, аналіз, контроль і регулювання
(Planning and Control Systems) [6].
Одним

з

основних

принципів

формування

системи

операційного

менеджменту в піцерії є орієнтація на споживача за критеріями якості
продукції, оновлення асортименту та темпів обсягів випуску продукції,
необхідності проводити дослідження і анкетування з метою виявлення потреб
споживача і розробки стратегії щодо задоволення їх потреб.
Серед особливостей операційної системи ресторану слід виокремити такі:
1. У ресторанній сфері створюється процес розробки типу послуг, а
конкретна послуга в межах певного типу і процес реалізації послуги
«розробляються» і здійснюються майже одночасно, оскільки це одне й те саме.
2. Процес обслуговування не може бути юридично захищений патентом
або авторським правом.
3. Зміст пакета послуг залежить від кваліфікації персоналу і його
підготовки.
4. Пропозиція послуг може бути радикально змінена за 1 день [2].
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Після

визначення

сутності

операційного

менеджменту,

а

також

особливостей операційної системи можна виділити групу операцій, які
потребують диференціації в процесі управління:
1. Фронт-офіс: маркетингові дослідження, бронювання, CRM, система
платежів та адміністрування податків, система обліку.
2. Бек-офіс: приготування їжі, постачання, управління устаткуванням,
інвентаризація, управління сміттям. 3. Управління персоналом: планування,
найм, оплата праці, підвищення кваліфікації, аналіз ефективності [4].
Управління елементами операційної системи ресторану зводяться до
взаємодії у форматі вхід-вихід, тобто система формує запит, надає необхідні
ресурси і отримує бажаний результат.
Піцерія потребує логічного набору інформаційних систем, які дозволяють
їй ефективно працювати. Відомі приклади включають OpenTable для
резервування, NCR Aloha POS для перевірки управління та кухонного
сповіщення та Shiftboard для управління розкладом персоналу.
Щоб працювати безперебійно, ресторани потребують налагодженої
взаємодії всіх процесів діяльності. Більш того, ресторанні системи мають
справлятися і адаптуватися до постійно змінюваного середовища. З багатьох
вимог до управління рестораном треба зосереджуватись на специфічних для
ресторанів технологіях та продуктах, що орієнтовані на проектування роботи
організації. Планшети є скрізь, але вони не зовсім готові замінити кожну POSсистему, принтер або термінал там. Навіть застарілі оператори POS, такі як
Micros, пропонують версії свого програмного забезпечення, оптимізовані за
допомогою планшетів. Найбільша користь від цього полягає в тому, що він
суттєво знижує попередні витрати [7].
Найбільш

оптимально

при

веденні

ресторанного

бізнесу

процес

виробництва послуг, і зокрема конкретно процес обслуговування клієнта
ресторану в залі представляти у вигляді послідовності етапів виконання роботи.
В передових ресторанах така послідовність оформляється у сервісного плану,
де відсутні вказівки щодо його виконання, а це вимагає додаткового
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«прописування» та використання спеціальних процедур, що попереджають
помилки. Основні помилки, яких потрібно уникати, стосуються трьох аспектів:
якість

роботи

(послуги);

ввічливість

персоналу;

рівень

сприятливості

середовища або несприятливості середовища.
Перед кожним ресторатором стоїть завдання зробити так, щоб люди
регулярно відвідували його заклад. Для цього варто виділити наступні
параметри - концепція, цільова аудиторія, кухня, сервіс, ціни, місце
розташування, дизайн, атмосфера і універсальне торгова пропозиція, яке часто
називають «фішкою». Це необхідний і достатній мінімум. Інші параметри
також варто аналізувати, але вони не є пріоритетними.
Особливості операційної діяльності ресторану визначають персонал як
ключовий елемент системи операційного менеджменту. Виключні вимоги до
якості продукції та до безпеки продуктів харчування приводять до необхідності
стандартизації роботи персоналу, тобто детального опису того, що, як і в яких
ситуаціях повинен робити персонал ресторану. Варто відзначити: стандарти
обслуговування спочатку розробляються для того, щоб їх було зручно
використовувати в процесі контролю сервісу, мотивації і навчання персоналу
надалі. При цьому не варто забувати, що всі стандарти сервісу повинні бути
об'єктивними,

вимірюваними,

зрозумілими

і

відповідати

очікуванням

споживачів.
З

метою

об’єктивного

та

безперервного

вимірювання

бажано

використовувати метод виключного спостереження. Він використовується у
формі довгострокових чи постійних програм контролю сервісу і мотивації
персоналу. Модифікації програми включають використання аудіо і відеозапису
процесу обслуговування. Критеріями успішності методу є оперативність
звітності, об'єктивність інформації, відповідність профілю персоналу профілю
дійсних споживачів ресторану. Результати контролю можуть бути успішно
інтегровані в систему мотивації співробітників, завдяки залежності між якістю
сервісу і винагородою співробітників, оперативного виявлення недоліків в
обслуговуванні для їхнього подальшого усунення, наприклад, через додаткове
навчання персоналу.
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Таким чином, структура системи операційної менеджменту знаходиться у
безпосередній залежності від особливості процесу надання послуг на
підприємстві. Головним, визначальним елементом операційного менеджменту
є якість роботи і відповідальність персоналу, стабільність і безперервний
розвиток компетентності персоналу, залучення працівників, командна робота, а
також створення в колективі атмосфери довіри, здорового психологічного
клімату стимулюючого хорошу роботу і творчість. Саме безперервний розвиток
компетентності персоналу є найважливішим в сучасній ринковій економіці.
Чим швидше персонал зможе перенавчитися на нові стандарти, навчитися
працювати на сучасному обладнанні і знаходити різні підходи у вирішенні
питань, що виникають в процесі виробництва і реалізації товарів і послуг, тим
вище буде ефективність їх роботи, а також роботи всієї організації. Для цього
необхідно проводити набір персоналу, відповідно до чітко поставленими
вимогами організації, а також ввести систему мотивації для збільшення
продуктивності праці.
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У статті обґрунтовано необхідність систематичного моніторингу стану
зовнішнього середовища для розроблення відповідних управлінських рішень.
Розглянуто

сутність

чинників

зовнішнього

середовища

підприємства.

Встановлено основні особливості чинників зовнішнього середовища, наведено їх
характеристику.
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чинники непрямої дії, класифікація.
Необхідність дослідження проблеми впливу зовнішнього середовища на
розвиток підприємства обумовлена управлінням підприємством як відкритою
системою, внутрішня стабільність якої залежить від умов зовнішнього
середовища. Навіть якщо на самому підприємстві не відбувається жодних змін,
постійні коливання навколишнього середовища чинять суттєвий вплив на
результати його діяльності. Підприємство перебуває у стані постійного обміну
із зовнішнім середовищем, забезпечуючи собі можливість формування ресурсів
та проведення діяльності. Однак зовнішні чинники є неконтрольованими з боку
підприємства, під впливом яких воно вимушене змінювати свою внутрішню
організаційну структуру та вносити інші зміни до раніше прийнятих
управлінських рішень.
Моніторинг стану зовнішнього середовища розглядається як невід’ємна
складова частина стратегічного планування. З одного боку, у зовнішньому
середовищі

підприємству

загрожують

конкуренти,

недобросовісні

постачальники, податкове законодавство, що швидко змінюється, соціальні
катаклізми та багато інших чинників. З іншого боку, тут на підприємство
чекають покупці та ресурси, необхідні для ведення бізнесу.
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Питанням дослідження впливу зовнішнього середовища на діяльність
підприємства присвячено багато робіт як закордонних, так і вітчизняних
науковців та практиків, таких як І. Ансофф, О. Віханський, А. Гайнуллін,
А. Гершун, О. Гетьман, Ф. Котлер, Н.Корж, М. Мескон, Г. Осовська,
О. Тараненко, Е. Уткіна, З. Шершньова. Аналіз праць цих авторів показав, що,
незважаючи на значну кількість наукових публікацій, присвячених розгляду
сутності та особливостей впливу зовнішнього середовища на діяльність
підприємства, в управлінській науці немає єдиного підходу до класифікації
чинників зовнішнього середовища.
Метою статті є теоретичне дослідження сутності та узагальнення
класифікації чинників зовнішнього середовища підприємства.
Аналіз економічної літератури [1–3] дав змогу встановити, що чинники
зовнішнього середовища мають такі характеристики:
1) Взаємозалежність чинників, тобто зміна одного чинника може привести
до зміни інших. Наприклад, зростання цін на енергоносії зумовлює стрибок цін
на всі види продукції, особливо на ті, під час виробництва яких є велика частка
енергозатрат. Це може привести до ослаблення конкурентних позицій
підприємств, які виготовляють цю продукцію. Водночас таке становище
змушує виробників шукати енергозберігаючі технології;
2) Взаємопов’язаність чинників, тобто рівень сили, з якою зміна одного
чинника впливає на зміну інших чинників середовища;
3) Складність зовнішнього середовища, яка визначається кількістю
чинників, на зміну яких підприємство має реагувати для забезпечення свого
виживання, а також рівень варіативності кожного чинника;
4) Динамічність та мінливість зовнішнього оточення, тобто швидкість, з
якою відбуваються зміни в оточенні підприємства. Крім того, в межах одного
підприємства середовище є більш рухливим для одних підрозділів, зокрема
науково-дослідних, маркетингових відділів, та менш рухливим для інших
підрозділів, наприклад виробничих. Більшість дослідників вважає, що
швидкість змін в окремих галузях та сферах економіки має тенденцію до
прискорення;
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5) Невизначеність зовнішнього оточення, яка розглядається як функція від
кількості інформації стосовно дії кожного чинника та впевненості щодо її
достовірності. Підприємства, що прагнуть знизити рівень невизначеності
зовнішнього середовища, можуть застосовувати дві стратегії: пристосуватись
до змін або впливати на середовище задля того, щоби зробити його більш
сприятливим для свого функціонування.
Кожен з чинників зовнішнього середовища аналізують, аби з’ясувати, які
труднощі можуть виникати під час роботи в цій сфері, які тут відкриваються
можливості. Постійний моніторинг чинників зовнішнього середовища та
прогнозування напряму їх дії дають змогу керівництву підприємства
розробляти відповідні стратегії поведінки, що є максимально адекватними
ситуації, яка складається. Маркетингове середовище являє собою сукупність
активних суб'єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на можливості
її успішної співпраці з цільовими клієнтами. Іншими словами, маркетингове
середовище характеризує фактори і сили, які впливають на можливості
підприємства

встановлювати

і

підтримувати

успішну

співпрацю

з

споживачами. Ці фактори і сили, не всі і не завжди підвладні прямому
управлінню з боку підприємства. У зв'язку з цим розрізняють зовнішню і
внутрішню середовища маркетингу.
Для спрощення розгляду зовнішнього середовища підприємства її слід
розмежувати на макро і мікрорівень Мікрорівень зовнішнього середовища
(середовище прямого впливу) маркетингу включає сукупність суб'єктів і
факторів,

які

безпосередньо

впливають

на

можливість

організації

обслуговувати своїх споживачів (сама організація, постачальники, маркетингові
посередники, клієнти, конкуренти, банки, засоби масової інформації, урядові
організації та ін.). Він також відчуває безпосередній вплив з боку організації.
Коли сама організація розглядається як фактор зовнішнього середовища
маркетингу, то мається на увазі, що успішність управління маркетингом
залежить і від діяльності інших (крім маркетингових) підрозділів організації,
інтереси і можливості яких слід брати до уваги, а не тільки маркетингових
служб.

125

Макрорівень зовнішнього середовища (середовище непрямого впливу)
маркетингу - сукупність великих громадських і природних факторів, що
впливають на всі суб'єкти мікро рівня середовища маркетингу, що включає до
свого складу: політичні, соціально-економічні, правові, науково-технічні,
культурні та природні фактори.
Політичні

фактори

характеризують

рівень

стабільності

політичної

обстановки, захист державою інтересів підприємців, його ставлення до різних
форм власності та ін.
Соціально-економічні

характеризують

життєвий

рівень

населення,

купівельну спроможність окремих прошарків населення і організацій,
демографічні процеси, стабільність фінансової системи, інфляційні процеси та
ін.
Правові фактори характеризують законодавчу систему, включаючи
нормативні документи щодо захисту навколишнього природного середовища,
стандарти в області виробництва і споживання продукції. Сюди ж відносяться
законодавчі акти, спрямовані на захист прав споживачів; законодавчі
обмеження на проведення реклами, на упаковку; різні стандарти, що впливають
на характеристики продуктів, що випускаються і матеріали, з яких вони
виготовляються.
Науково-технічні дають переваги тим організаціям, які швидко беруть на
озброєння досягнення НТП.
Культурні фактори чинять чи не основний вплив на маркетинг.
Уподобання, що віддаються споживачами одному продукту в порівнянні з
іншими продуктами, можуть ґрунтуватися тільки на культурних традиціях, на
які впливають також історичні та географічні чинники.
Природні фактори характеризують наявність природних ресурсів і стан
навколишнього природного середовища, які як сама організація, так і суб'єкти
мікро

рівня

зовнішнього

середовища

повинні

враховувати

у

своїй

господарській і маркетинговій діяльності, так як вони безпосередньо впливають
на умови та можливості ведення цієї діяльності.
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Навіть якщо керівництву організації такі умови зовнішнього середовища,
як, наприклад, політична нестабільність і відсутність відпрацьованої правової
бази не подобаються, змінити їх безпосереднім чином воно не може, а скоріше
має в своїй маркетинговій діяльності пристосовуватися до цих умов. Однак
іноді організації дотримуються більш активного і навіть агресивного підходу в
своїх прагненнях впливати на зовнішнє середовище, тут перш за все мається на
увазі мікро середовище маркетингу, прагнення змінити громадську думку про
діяльність організації, встановити більш теплі стосунки з постачальниками і т.
ін.
Зовнішнє мікросередовище - господарські суб'єкти, з якими підприємство
має безпосередні контакти в ході своєї діяльності (споживачі, постачальники,
конкуренти: прямі, потенційні); прямі конкуренти - підприємства передбачають
аналогічні товари і послуги на тих же самих ринках; виробництво товарів та
послуг замінників - підприємства, що виробляють товари, які задовольняють
одну і ту саму потребу; потенційні конкуренти - підприємства, які можуть
вийти на цільовий ринок виробника; контактні аудиторії - органи влади та
управління Зовнішнє середовище маркетингу є частиною зовнішнього
середовища організації в цілому або її зовнішньої підприємницького
середовища, розглянутих у курсах з менеджменту та характеризують проблеми
управління на рівні організації.
Постачальники - суб'єкти маркетингової середовища, в функцію яких
входить забезпечення фірм-партнерів та інших компаній необхідними
матеріальними ресурсами. В умовах мережевого підходу до процесу взаємодії
суб'єктів

маркетингової

постачальників

системи

з метою відбору

доцільно

вивчати

можливості

найбільш надійного

і

різних

економічного

постачальника з точки зору капітальних і поточних витрат фірми. Комплексне
дослідження ланцюга «постачальник - фірма – споживач» - необхідна умова
економічної оцінки при обґрунтуванні вибору постачальника.
Конкуренти-фірми або фізичні особи, що виступають в якості суперника
по відношенню до інших підприємницьких структур або підприємців на всіх
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етапах організації і здійснення підприємницької діяльності. Конкуренти своїми
діями на ринку, при виборі постачальників, посередників, споживчих аудиторій
можуть впливати на результати діяльності підприємства-суперника, на його
позицію і переваги в конкурентній боротьбі.
Знаючи сильні і слабкі сторони конкурентів, фірма може оцінити і
постійно зміцнювати свій виробничий і маркетинговий потенціал, цілі, діючу і
перспективну стратегію підприємництва.
Посередники-фірми

або

окремі

фізичні

особи,

які

допомагають

підприємствам-виробникам просувати, доставляти споживачам і продавати їх
продукти. Розрізняють торгових, логістичних, маркетингових та фінансових
посередників. Маркетингові посередники надають допомогу в системі взаємодії
фірми з усіма суб'єктами маркетингової системи в сфері організації
маркетингових досліджень і оптимізації попиту на товари і послуги. Фінансові
посередники здійснюють банківські, кредитні, страхові та інші фінансові
послуги. Споживачі - фірми, окремі фізичні особи або їх потенційні групи,
готові придбати товари або послуги, що знаходяться на ринку, і що володіють
правами вибирати товар, продавця, пред'являти свої умови в процесі купівліпродажу. Споживач - король ринку, тому завдання підприємства - постійно
вивчати поведінку споживача, його потреби, аналізувати причини відхилень в
його ставленні до продукту фірми і своєчасно розробляти заходи щодо
коригування діяльності фірми з метою збереження ефективних комунікацій зі
споживачем.
Макросередовище маркетингу формують фактори, де підприємство
здійснює свою діяльність. Демографічні умови (чисельність населення, темпи
його зміни, розподілу за регіонами країни, статево-вікова структура, показники
смертності і народжуваності).
Соціально-економічні умови (темпи економічного розвитку, розмір і
динаміка доходів). Соціально-культурні умови (традиції, релігія, звичаї, звички,
мова, рівень розвитку освіти і культури країни).
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Природно-кліматичні умови (клімат, місце розташування підприємства.
Останнім часом їх стали відносити до комерційних факторів).
Політико-правові умови. Для маркетингу найбільше значення має
податкове законодавство, нормативні документи, що регламентують окремі
питання маркетингу (права споживача, закон про рекламу, закон про товарні
знаки).
Маркетингова

система

функціонує

в

певному

середовищі,

яка

характеризується постійно змінюваними чинниками.
До числа контрольованих факторів належать ті, які керовані організацією
та її співробітниками. Для маркетологів найбільш важливо прийняти рішення
стосовно:
- області діяльності (загальні категорії товарів / послуг, функції,
територіальні межі діяльності);
- загальних цілей;
- ролі маркетингу (встановлюючи його функції і вставляють його в
загальну діяльність організації);
- ролі інших підприємницьких функцій та їх взаємозв'язку з маркетингом;
- корпоративної культури (єдина система цінностей, норм і правил
діяльності, куди входять тимчасові поняття, гнучкість робочого середовища,
формальні і неформальні відносини).
Після того як вище керівництво встановлює свої цілі, служба маркетингу
починає розробляти власну систему контрольованих факторів. Основні
елементи, якими управляє служба маркетингу, - це:
- вибір цільового ринку (розмір, характеристики);
- мети маркетингу, орієнтовані більше на споживача (образ компанії, збут,
відмітні переваги);
- організація і контроль маркетингу (типи, види);
- структура

маркетингу

(будь-яке

поєднання

його

елементів

для

досягнення поставлених цілей і задоволення цільового ринку).
У своєму комплексі ці чинники утворюють загальну стратегію маркетингу
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Припущення організації та вплив неконтрольованого довкілля взаємодіють
і визначають ступінь успіху (невдачі) в досягненні цілей.
Зворотній зв'язок має місце, коли організація намагається стежити за
неконтрольованими факторами і оцінювати свої сильні і слабкі сторони
відповідно до методики STEP і SWOT-аналізів. Адаптація - це зміни в плані
маркетингу, які організація здійснює, щоб пристосуватися до зовнішнього
середовища.
Безпосередній контакт будь-якої організації (комерційної / некомерційної)
породжує прямі і зворотні (комунікативні) зв'язку. У міру розвитку ринку буде
розвиватися і сам маркетинг як система діяльності будь-якої організації,
орієнтованої на вимоги ринку. А це в свою чергу спровокує необхідність більш
чіткого узгодження внутрішнього і зовнішнього середовища.
Концептуальну модель проведення аналізу зовнішнього середовища можна
представити такою послідовністю:
І етап. Структурування зовнішнього середовища підприємства, визначення
найвагоміших елементів (чинників), що потребують дослідження.
1 група - чинники, взаємопов'язані з діяльністю підприємства, вплив яких з
часом може суттєво змінюватися. Це умови, які формуються під впливом змін
попиту, діяльності конкурентів, зміни на ринку ресурсів, тощо. Ця група
чинників є найбільш динамічною і посідає особливе місце в загальній системі.
2 група - чинники, характер впливу яких на діяльність підприємства з
часом суттєво не змінюється. Це зміни політичної ситуації в державі,
соціально-економічні

чинники

макрорівня,

рівень

розвитку

культури,

демографічні зміни тощо.
3 група - специфічні чинники, дослідження яких дає можливість оцінити
потенційні можливості розвитку підприємства, напрями диверсифікації
діяльності в інших галузях та на інших ринках, виявити можливість появи
нових конкурентів з інших сфер діяльності тощо. Склад цієї групи чинників
формується в кожному окремому випадку залежно від специфіки підприємства
та ринку його діяльності.
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II етап. Визначення «критичних точок» та меж аналізу зовнішнього
середовища.
Кількість та перелік «критичних точок» - найбільш важливих елементів
середовища - є індивідуальним. Індивідуальність визначення обумовлюється
розмірами підприємства, характером його діяльності, цілями та умовами
розробки стратегічного плану, часовими межами дослідження, іншими
особливостями.
Якщо аналіз середовища обмежений часовими рамками, в перебігу
дослідження, як правило, зосереджуються лише на тих елементах зовнішнього
середовища, які критично впливають на поточне функціонування (тобто на
елементах робочого середовища), за відсутності часових обмежень з'являється
можливість більш поглибленого аналізу зовнішнього середовища.
Ш етап. Збір інформації, необхідної для проведення дослідження.
Вивчення стану та перспектив розвитку чинників та критичних точок
зовнішнього середовища базується на збиранні якісної та кількісної інформації,
її аналітичної або експертної обробки та формуванні аналітичних висновків.
Інформаційною базою проведення дослідження є зведена статистична звітність,
макроекономічні дослідження, огляди кон'юнктури окремих ринків, аналітичні
огляди, опубліковані в спеціальних економічних виданнях та періодичній пресі,
результати вибіркових досліджень та спостережень, вивчення точок зору
спеціалістів підприємства та зовнішніх фахівців, проведення зборів та
обговорень тощо.
IV етап. Визначення методичного інструментарію дослідження. Для
вирішення цього завдання найбільш доцільно використовувати методичний
підхід, запропонований в роботах Вишнякова Л.Д. Він передбачає розрахунок
спеціального

оціночного

коефіцієнта

ворожості

зовнішнього

оточення,

значення якого визначається в діапазоні від 0 до 1 на основі експертної оцінки
можливостей та перспектив для ведення підприємницької діяльності в окремих
сегментах

зовнішнього

розраховується

як

сума

макро-

та

часткових

мікросередовища.
коефіцієнтів

Його

значення

ворожості,

враховує

індивідуальний набір чинників, які визначають сприятливість зовнішнього
середовища для розвитку підприємницької діяльності.
V етап. Проведення дослідження та узагальнення отриманих висновків.
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Результати розрахунку коефіцієнта ворожості зовнішнього оточення
можуть використовуватися не тільки для визначення потенціалу виживання
підприємства, але й для формування загальних висновків стосовно формування
або зміни стратегії діяльності підприємства.
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Піскун Д.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
У СФЕРУ ГОСТИННОСТІ
У статті проведено аналіз використання інформаційних технологій в
готельному бізнесі та розглянуто перспективи його розвитку. Висвітлено
найбільш

впливові

Обґрунтовано

аспекти

необхідність

функціонування
постійного

індустрії

впровадження

гостинності.
інновацій

на

висококонкурентному ринку готельних послуг. Загалом встановлено економічну
доцільність впровадження інформаційних технологій на підприємствах
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готельного господарства, яка полягає в отриманні додаткового доходу,
зниженні витрат, удосконаленні процесу обслуговування, забезпеченню
конкурентних переваг на ринку, підвищенню ефективності роботи окремих
підрозділів та готелю загалом.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інформаційні технології,
індустрія гостинності, готельний бізнес, Інтернет-технології.
Готельний бізнес є одним з основних складових економіки України. В
умовах сьогодення сфера готельного господарства, як і будь-яка інша, постійно
трансформується під впливом глобалізації та інтеграції процесів.
Так, ефективне функціонування індустрії гостинності є індикатором
позитивних змін в економіці держави, важливою передумовою інтенсифікації
міжнародних зв'язків та інтеграції країни у світове співтовариство [1,с. 71].
Аналізуючи міжнародний досвід діяльності підприємств готельного
бізнесу,

можна

зауважити,

що

зростання

популярності

цієї

сфери

господарювання зумовлює підвищення жорсткості умов виживання, що змушує
заклади постійно звертатися до розробок новітніх технологій задля збереження
місця на ринку, боротьби за прихильність гостя, підвищення якості
обслуговування, а також розширення асортименту надаваних послуг.
Через велику кількість конкурентів кожному готелю слід мати власне
обличчя та унікальну особливість, яка відрізняє його від інших. Тому
інноваційний підхід до ведення бізнесу в даній сфері є необхідною умовою для
результативного

функціонування

Впровадження

інноваційних

підприємств

готельного

господарства.

продуктів

сприятиме

ефективному

використанню всіх можливостей якісного обслуговування та максимізації
потенціалу діяльності закладів індустрії гостинності.
Інноваційна діяльність є важливим засобом, що забезпечує підтримку
рівня конкурентоспроможності будь-якої економічної системи [2, с. 212].
Інноваційні розробки вітчизняних науковців та техніків користуються широкою
популярністю за кордоном.
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Проте заклади готельного господарства України характеризуються
низькою інноваційною активністю. На це впливає низка причин, серед яких як і
економічні, так і політичні. Так, впровадження нововведень у вітчизняній
практиці стикається з рядом гальмуючих факторів, таких як ризик втрати
капіталовкладень, відсутність досвіду з впровадження інновацій, відсутність
стимулювання інновацій з боку держави, обмеженість у фінансових ресурсах
підприємців, висока вартість інноваційних розробок та ін. [3, с. 176]. Саме тому
наявність потужного потенціалу у сфері готельного бізнесу зумовлює
актуальність проведення досліджень у цьому напрямі. Використання нових
технологій у розвитку виробництва або в управлінні підприємством дозволяє
значно покращити його діяльність за рахунок передового досвіду, методів
управління

або

наукових

знань.

Перевага

в

актуальності

надається

інформаційним технологіям, оскільки їх використання є необхідною умовою
функціонування будь-якого сучасного засобу розміщення або підприємства
харчування, забезпечуючи точність, оперативність, високу швидкість обробки
та передачі інформації.
Дослідження розвитку інформаційних технологій та впровадження їх на
підприємствах готельного господарства відображено в наукових працях
вітчизняних і закордонних науковців. Серед них можна зазначити роботи таких
вітчизняних вчених: Мельниченко С.В., Миронов Ю.Б., Папирян Г.А., Пащута
М.Т., Роглєв Х.Й., Скопень М.М. Важливі аспекти застосування інформаційних
технології в галузях готельної сфери також відображено в працях європейських
дослідників: Д. Бухаліса, У. Гретцель, М.Фукса
Індустрія гостинності є однією з найбільш динамічних галузей сфери
обслуговування. Готельний бізнес багатоплановий, а управління ним – складне
трудомістке завдання, що вимагає нових технологій управління. Управління
будь-яким бізнесом сьогодні неможливе без активного використання інновацій
в сфері інформаційних технологій, менеджменту обумовленим стрімким
проникненням в усі сфери життя суспільства персональних комп’ютерів та
Інтернету.
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В останні декілька років інформаційні технології стрімко трансформують
транспортну індустрію та індустрію туризму. Доказом чого є активний
розвиток глобальної системи резервування, яка забезпечує потреби цієї
індустрії в області маркетингу, продаж та дистрибуції. Комерційна служба
готелю поєднує надання послуг по бронюванню місць як у власному готелі, так
і по замовленню клієнтів в інших готелях, бронювання квитків на проїзд у
різних видах транспорту, надання додаткових та супутніх послуг тощо.
Розвиток

готельного

господарства

має

сприятливий

соціально-

економічний ефект на економіку країни, тому що внаслідок збільшення попиту
на готельні послуги, зростає бюджет держави, збільшується зайнятість
населення, підвищується рівень життя населення, розвивається інфраструктура.
Характерними рисами розвитку гостинності є: змінні тенденції, які
відбуваються на ринку послуг, жорстка конкуренція між готельними
господарствами та підвищення рівня вимог споживачів до послуг, які вони
отримують. А тому інноваційний підхід до ведення бізнесу в даній галузі є
обов’язковою

умовою

для

ефективного

функціонування

підприємств

готельного господарства.
Впровадження

інноваційних

продуктів

сприятиме

ефективному

використанню всіх можливостей якісного обслуговування та максимізації
потенціалу

діяльності

підприємств

індустрії

гостинності.

Інноваційна

діяльність є майже єдиним засобом, який забезпечує підтримку рівня
конкурентоспроможності

будь-якої

економічної

системи.

Інноваційна

діяльність представляє істотну умову виживання будь-якого підприємства в
конкурентній боротьбі і гарантує його успішний розвиток [4, с. 68].
Інноваційність є основною характеристикою сучасної економіки. Інновації в
сфері готельного бізнесу відіграють головну роль у конкурентній боротьбі
готелів за клієнта. І тому їх застосування дозволяють підвищити ефективність
свого господарства, рівень кваліфікації своїх працівників, знаходити нові
резерви підвищення якості обслуговування, ефективної охорони номерів і
майна гостей, надання нових послуг.
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Принципи впровадження інноваційних технологій, в управлінні готелем,
мають дуже великий вплив, оскільки прямо пов’язані з підвищенням
ефективності роботи як кожного менеджера, так і готелю загалом.
Інноваційні технології впливають на конкурентоздатність готелю на
сьогоднішньому ринку. Використання комп’ютерних мереж, Інтернету та
інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної автоматизації всіх
бізнес-процесів готелю сьогодні не просто питання лідерства і конкурентних
переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому. Для швидкого
і безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу існуючої ситуації,
швидкості і повноти обслуговування гостя, тобто для забезпечення високої
економічної ефективності та високої якості послуг, неминучим і незамінним
стає впровадження автоматизованих інформаційних систем управління.
Впровадження інноваційних технологій в готельній індустрії включає три
етапи.
Перший

етап:

автоматизація

бізнес-процесів

всередині

готелю.

Інформація про роботу готелю накопичується і зберігається в (базі даних) на
одному із потужних комп’ютерів, що мають назву сервер. Клієнт-серверна
технологія побудови інформаційних систем забезпечує доступ до баз даних з
будь-якого робочого місця у відповідності з правом доступу.
Другий етап: створення внутрішньої інформаційної системи. Дозволяє
автоматизувати бізнес-процеси через мережу Інтернет, яка пов’язує внутрішню
інформаційну систему готелю із її зовнішніми партнерами (тур операторами,
клієнтами).
Третій етап: об'єднання Інтернет- і екстернат систем в одне бізнессередовище.
Інтегрує всі внутрішні служби готелю і забезпечує відгук на будь-які
запити із зовні завдяки методам електронного обміну даними, електронній
комерції.
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Принципи впровадження інноваційних технологій в сферу гостинності,
мають

стати

дієвим

засобом

забезпечення

інноваційного

розвитку

в

туристичній індустрії.
Розвиток індустрії гостинності повинен бути спрямований на створення
інноваційних технологій, а саме електронних систем управління; інтерактивних
екранів; систем безпеки; екологічних технологій; електронного меню; QR кодів. Основною інновацією у сфері управління повинно стати використання
електронних систем управління, які дають можливість співробітникам готелю
безпосередньо спілкуватися з користувачем через веб-сервіс, а користувачу –
отримати необхідну інформацію.
Світові

готельєри

вже

використовують

у

своїх

закладах

високотехнологічні новинки: панелі Grow, які кріпляться на зовнішній стороні
фасаду і акумулюють енергію сонця і вітру; температура та вологість у готелях
регулюється завдяки водоспаду у внутрішньому критому дворику – атріумі;
встановлення 24-дюймового дисплею iMac, який виконує функцію «центру
розваг»; деякі готелі кожному з відвідувачу видають телефон від Apple з
технологією розпізнавання, за допомогою якого постоялець може потрапити у
свій номер, адже телефон являється електронним ключем від нього [4, с. 67].
Таким чином, ключовою основою забезпечення конкурентоспроможності,
динамічного розвитку та підвищення результативності функціонування
підприємств готельного бізнесу в Україні є впровадження інновацій. У
результаті аналізу наукової літератури встановлено, що конкурентна перевага
закладів готельного господарства залежить від нововведень в області
інформаційних технологій. Тому, враховуючи набутий досвід та перспективи
вітчизняних та зарубіжних дослідників у цій сфері, ІТ-технології є
пріоритетним напрямом інноваційної діяльності об'єктів індустрії гостинності.
Впровадження

інформаційних

технологій

на

підприємствах

готельного

господарства є економічно доцільним та ефективним, оскільки вони сприяють
отриманню додаткового доходу та зниженню витрат, удосконаленню процесу
обслуговування, забезпеченню конкурентних переваг на ринку, підвищенню
ефективності роботи окремих підрозділів та готелю загалом.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуто сутність та значення принципів формування системи
управління персоналом підприємств. Визначено місце принципів формування
системи управління серед загальних принципів менеджменту. Освітлено
аспекти управління персоналом підприємства в сучасних умовах. Обґрунтовано
необхідність вдосконалення стимулювання праці персоналу, що сприятиме
активізації інноваційної діяльності. Виявлено основні актуальні принципи
формування систем управління персоналом підприємств.
Ключові слова: персонал, управління персоналом, організація управління
персоналом, система управління, підприємство.
Запорукою успішності будь-якої компанії звичайно ж є персонал. Розвиток
персоналу має важливе як економічне, так і соціальне значення. Це особливо
справедливо,

коли

прискорення

науково-технічних
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змін

обумовлює

необхідність змін і вимог до професійних знань, умінь, навиків. Навчання
персоналу, його розвиток дозволяє вирішувати важливі стратегічні завдання як
в інтересах організації — підвищення ефективності виробництва і якості
продукції, так і в інтересах людини,— підвищується рівень життя, створюються
можливості для реалізації своїх здібностей, зростає конкурентоспроможність
працівника. Вдалий підбір професійних кадрів – це лише перша сходинка у
системі побудови успішної організації, основними завданнями менеджменту є
постійний рух вперед та підштовхування до самовдосконалення персоналу,
підвищення його лояльності до організації шляхом розкриття прихованого
потенціалу через професійний розвиток, підвищення кваліфікації, стажування,
дистанційне навчання тощо [4, с. 64].
В умовах глобалізації соціально-трудових відносин та їх розгалуження
проблема розвитку персоналу є вкрай актуальною. Сьогодні вже недостатньо
знайти висококваліфікованих працівників, їх потрібно вміти втримати,
мотивувати і стимулювати до результативної праці, що нині сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності підприємств. У розвитку персоналу
перш за все має бути зацікавлене керівництво організації. Адже посилення
професіональних

якостей

працівників

безпосередньо

впливає

на

продуктивність їх праці і, як наслідок, на збільшення прибутковості організації.
Сучасні умови ринкової економіки зумовлюють потребу в розробленні
принципово нових підходів до управління персоналом з усвідомленням того,
що головним резервом підприємства є працівники, а за його межами споживачі продукції, якість і конкурентоспроможність якої забезпечує
персонал. Принципи, на яких базується система управління персоналом,
потребують постійного оновлення та уточнення, оскільки ринкове середовище
функціонування національних підприємств постійно змінюється.
З митою побудови високоефективної системи управління персоналом
необхідно дослідити суть та значення принципів формування відповідної
системи в нових умовах ринку.
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Система управління персоналом необхідна не тільки для суб'єктів
господарської діяльності, що тільки створюються, але, перш за все, для вже
працюючих. Саме це робить діяльність з управління персоналом об'єктом
підвищеної уваги з боку учених, як М. Альберт, Ю. Битяк, А. Бовтрук,
В. Гаращук, О. Дьяченко, Г. Зайцев, А. Єгоршин, Н. Лашманова,

М. Мескон,

Б. Мільнер, А. Саакян, Т. Санталайнен, В. Співак, Ф. Хедоурі, В. Храмов та ін.
Віддаючи належне їх науковим напрацюванням з цієї проблематики, слід
зауважити, що дослідження теоретичних аспектів розвитку системи управління
персоналом сучасного підприємства ще не має координованого і системного
характеру.
Метою дослідження є виявлення актуальних принципів формування
системи управління персоналом на підприємствах, визначення та аналіз
існуючих проблем щодо систем управління персоналом.
На основі поставленої цілі сформовано такі завдання: висвітлення сутності
та

значення

принципів

формування

системи

управління

персоналом

підприємств, визначення місце принципів формування системи управління
серед загальних принципів менеджменту; дослідження актуальних принципів
формування систем управління персоналом підприємств в сучасних ринкових
умовах.
Система управління персоналом на сучасному підприємстві, незалежно від
форми

власності,

є

наймогутнішим

інструментом

забезпечення

конкурентоздатності й розвитку. Тому виникає необхідність у підвищенні
ефективності системи управління персоналом з урахуванням вимог ринкової
економіки. [2]
Управління підприємством, яке працює в ринкових умовах, висуває високі
вимоги до професіоналізму управлінського персоналу. Проблема управління
персоналом на підприємстві є ключовим моментом перебудови всієї системи
управління.
Для підвищення ефективності системи управління персоналом необхідно
аналізувати і враховувати специфічні умови розвитку ринкової економіки в
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Україні. Величезну значимість для кожною підприємства, незалежно від
організаційно-правової норми, має розробка методики оцінки, що дозволяє
визначити дійсну ситуацію на підприємстві в області управління персоналом,
виявити слабкі місця і надати рекомендації щодо підвищення ефективності.
Служба з управління персоналом реалізує кадрову політику та координує
діяльність з управління трудовими ресурсами підприємства; необхідне
розширення функцій до створення нових систем стимулювання трудової
діяльності, управління професійним просуненням, запобігання конфліктам,
вивчення

ринку

трудових

ресурсів,

створення

резервів

кадрів

для

управлінського персоналу [2].
В

умовах

глобалізації

бізнесу

та

високоефективних

механізмів

розповсюдження інформації про способи конкуренції фірм між собою, саме
робоча сила стає найважливішим джерелом, яке постійно поповнюється,
конкурентної переваги на ринку.
Останнім часом ведеться інтенсивний пошук шляхів формування
оптимальної системи управління персоналом, котра б відповідала трьом
основним вимогам: висока ефективність, регулярне оновлення та гнучкість.
П. Друкер вважає, що саме у сфері управління персоналом традиційні
базові уявлення істотно суперечать реальності та є непродуктивними. На думку
цього автора, існує єдиний правильний принцип управління персоналом використання диференційованих підходів і стилів управління для різних груп
працівників і навіть окремих працівників у різних ситуаціях.
О.В. Крушельницька зазначає, що управління персоналом ґрунтується на
таких принципах: науковість, демократичний централізм, планомірність,
єдність розпоряджень; поєднання одноосібного і колективного підходів,
централізації та децентралізації, лінійного, функціонального і цільового
управління; контроль за виконанням рішень [3].
Щоб

адаптуватися

до

умов

ринку,

який

розвивається,

потрібно

здійснювати перехід від традиційного управління персоналом до концепції
сучасного управління персоналом. Традиційні системи управління були
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відповіддю на стандартну технологію та незмінне зовнішнє середовище, коли
нові системи управління персоналом - це відповідь на швидкі зміни, на
постійне

вдосконалення

технологій

виробництва

та

турбулентність

зовнішнього середовища.
Сучасний підхід до організації управління персоналом являє собою
збалансоване поєднання людських цінностей, організаційних перетворень та
постійної адаптації до змін зовнішнього середовища. Організація управління
персоналом підприємства потребує цілеспрямованої адаптації сучасним
правилам ринкової гри, оскільки саме адаптація системи управління
персоналом допоможе підприємству вижити та розвиватись у сучасних умовах
ринку [1, с. 89].
Сучасна система управління персоналом, яка склалась на провідних
вітчизняних

підприємствах

під

впливом

запровадження

прогресивних

зарубіжних технологій управління персоналом та використані власного досвіду,
включає такі підсистеми: аналіз та планування персоналу; підбір та наймання
персоналу; оцінювання персоналу; організація навчання та підвищення
кваліфікації персоналу; атестація і ротація кадрів; управління оплатою праці;
мотивація персоналу; облік співробітників підприємства; організація трудових
відносин на підприємстві; створення умов праці; соціальний розвиток; кадрова
безпека.
Знаючи основні соціальні параметри, можна надати характеристику
підприємству та його управлінню. Цих параметрів може бути небагато або вони
співвідносяться один з одним за різними критеріями: за ієрархією, ступенем
важливості, значущістю для вирішення поставлених завдань.
Базовими елементами управління є система, процеси, управлінські рішення
та персонал. Механізм управління організацією – це сукупність його елементів,
системи, процесів, управлінських рішень та персоналу, які при взаємодії та
взаємозалежному впливі забезпечують реалізацію поставленої цілі та завдань
організації. Такий взаємозв'язок можна відобразити наступною схемою.
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Під системою управління розуміється, структура, функції, ресурси (всі, що
забезпечують діяльність організації), потоки інформації, технології управління.
Функції управління реалізують процеси на підставі.
Отже, загальною та головною метою системи управління персоналом є
забезпечення відповідних якісних та кількісних характеристик персоналу цілям
підприємства. Тобто, управління персоналом, в першу чергу, повинне
здійснюватися через управління його трудовим потенціалом, що оцінюється як
за ефективністю реалізації, так і за ефективністю розвитку трудового
потенціалу персоналу. Створення конкурентоспроможного виробництва завжди
пов’язане з працівниками, які працюють на підприємстві. Сучасні принципи
організації виробництва, оптимальні системи та процедури відіграють дуже
важливу роль, але реалізація усіх можливостей, які закладені в нових методах
управління, залежить вже від конкретних працівників та їхніх знань,
компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності розв’язувати
проблеми та сприймати навчання.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТI МОТИВАЦIЇ ПРАЦIВНИКIВ НА ПIДПРИЄМСТВI
ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
У статті визначено основні моделі мотивування працівників на підприємствах.
Виділено деякі з них для практичного застосування на підприємствах України.
Розглянуто актуальнi проблеми мотивації працi персоналу в сучасних умовах.
Виявлено основнi мотиви працiвникiв, розкрито сутність i методи мотивації
працi персоналу на пiдприємствах, перелічено основнi завдання мотивації
працiвникiв.
Ключовi слова: мотивацiя, стимул, нематерiальне стимулювання, мотивація
працi.
В умовах євроінтеграційних процесів необхiднa концентрація увaги
нaуковцiв тa прaктикiв нa тaкiй проблемi, як дiєздaтнiсть системи упрaвлiння
персонaлом, a також формування необхiдного рівня мотивовaностi робочої
сили до ефективної прaцi нa пiдприємствi. В умовaх ринку від працівників
потрiбно умiння тaк оргaнiзувaти свою прaцю, щоб їх вiддaчa булa
мaксимaльною.

При

цьому

вaжливим

фaктором

посилення

трудового

потенцiaлу повиннa стaти особистa зацікавленість прaцiвникiв, зaсновaнa нa
можливостi зaдоволення своїх соціальних i фiзiологiчних потреб.
Знaчний внесок в розвиток теорiї мотивaцiї зробили вiдомi зaрубiжнi тa
вiтчизнянi нaуковцi. Фундaментaльнi поняття тa сучaснi теорiї, що стосуються
мотивaцiї були розробленi у прaцях тaких економiстiв, як A. Смiт, Д. Рiкaрдо,
Й. Шумпетер, A. Мaслоу, М. Вебер Ф. Герцберг тa iншi. Бiльшiсть укрaїнських
дослiдникiв тaких як I. Ондaр, A. Колот, Е. Лiбaновa, Т. Кiр’ян, B. Петюх тa
бaгaто iнших в перевaжнiй бiльшостi зaйнятi удосконаленням мехaнiзму тa
системи мотивaцiї в умовaх розвитку ринкових вiдносин. Питaння зaрубiжного
досвiду вiдобрaжaються у роботaх тaких вчених як С. Русaков, C. Лaзaрев,
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Д. Петрaченко, де яскрaво проaнaлiзовaно системи упрaвлiння персонaлом
розвинутих рaїн, a сaме Японiї, ФРН, СШA, Фрaнцiї, Aнглiї. I тiльки в
дослiдженнi

Ю.

Лободи

aдaптaцiї мiжнaродних
до сучaсної

системи

тa

Є.

Стaценко

немaтерiaльних
стимулювання

булa

методiв

прaцi

в

проведенa

мотивaцiї

Укрaїнi.

спробa

персонaлу

Aнaлiз існуючих

дослiджень свiдчить про потребу більш детaльного вивчення зaрубiжного
досвiду тa можливостей зaстосувaння рiзних систем мотивaцiї, a також
aдaптaцiї їх iпрaктичного впровaдження в умови підприємств Укрaїни.
Метою даного дослiдження є обгрунтування особливостей мотивації
працiвникiв на пiдприємствi за сучасних умов.
Система управлiння персоналом є структурним елементом загальної
системи пiдприємством, вiдтак її цiлi, завдання та функцiї визначаються в
залежності від стратегiчної мети i завдань органiзацiї. Основною метою
системи управлiння персоналом є забезпечення підприємства стабільними i
висококвалiфiкованими працiвниками. Новi економiчнi відносини висувають
новi вимоги до робiтникiв, що передбачає формування нової свiдомостi

i

методiв їх мотивацiї. Високi темпи технологічного прогресу зумовлюють
зростання швидкої «aмортизaцiї» знaнь, тому потрібно організовувати постiйне
навчання прaцiвникiв, їх підготовку тa перепiдготовку нa всіх рiвнях. Нa
зaрубiжних фірмах поширенa концепція «універсальної пiдготовки» в межах
якої працівники освоюють знaчну кiлькiсть спорiднених спецiaльностей.
Унiверсaльнa пiдготовкa сприяє покращенню прaцi тa підвищенню мотивaцiї.
Мотивaцiя (з лaт.

movere) – спонукaння до дiї; динaмiчний процес

фiзiологiчного тa психологічного плaну, керуючий поведiнкою людини, який
визнaчaє її оргaнiзовaнiсть, активність i стiйкiсть; здaтнiсть людини дiяльно
зaдовольняти свої потреби [5, с. 189].
На даний момент Україна переживає кризу, яка спричинена багатьма
факторами. Українськi пiдприємства також вiдчули її. Окрiм цього, постiйнi
змiни

у

конкурентному

середовищi,

законодавчiй

базi,

iнтеграцiя

у

мiжнародний простiр, постiйнi змiни на ринку працi обумовлюють необхiднiсть
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переосмислення проблем трудової мотивацiї, яка могла б не тiльки
забезпечувати стiйкий фiнансовий стан суб’єктiв бiзнесу, а й позитивно
впливати на формування iнновацiйного, творчого пiдходу до розвитку
підприємницької дiяльностi. Вiд якостi мотивацiї самих працiвникiв залежить
фiнансове благополуччя пiдприємства.
Враховуючи вищесказане можна видiлити такi три моделi мотивування
працiвникiв: модель мотивування через потреби, мотивування шляхом
надлишкового стимулювання, мотивування через позитивнi та негативнi
стимули. Характеристика даних моделей наведена в таблицi 1.
Таблиця 1 – Характеристика моделей мотивування персоналу
пiдприємства
Мотивацiйнi моделi
Особливостi
Модель мотивування через Ключовим елементом моделi
потреби
є
потреби,
а
основне
завдання
полягає
у
застосуванні дієвих стимулiв
для їх задоволення та
досягнення
цiлей
пiдприємства

Мотивування
шляхом Викликає негативну реакцiю
надлишкового стимулювання працівників
iз
сильною
внутрішньою мотивацiєю та
водночас
непомiтне
працiвниками iз слабкою
ввутрішньою
мотивацiєю.
Вимагає визначення рівня
ввутрішньої
мотивації
працiвникiв, що передує
ретельному
експертному
дослiдженню
Мотивування
через Мiстить рекомендацiї щодо
позитивнi
та
негативнi переважного
застосування
стимули
тих чи інших стимулiв у
процесi
мотивування
працівників пiдприємства
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Напрям удосконалення
Розвиток системи стимулів i
мотивів
діяльності
працiвникiв: стимулювання
працiвникiв незалежно від
фiнансового
стану
пiдприємства,
адже вiн
також
залежить
від
результативності
працi;
забезпечення
монiторингу
стану
мотиваційної
дiяльностi на пiдприємствi.
Видiляння
шляхом
експертного оцiнювання груп
працівників iз сильною та
слабкою
мотивацiєю
та
застосування стимулiв у
залежності
від
приналежностi працiвникiв
до цих груп.

Використання як позитивних
так i негативних стимулів iз
метою отримання найкращих
результатiв мотивування та
дисципліни
працi
на
пiдприємствi.

Мотивування працiвникiв пiдприємств спрямоване на задоволення їх
потреб та досягнення цiлей пiдприємства. Воно передбачає застосування
вiдповiдного мотивацiйного механiзму та моделi. Практика мотивацiйної
дiяльностi на вітчизняних пiдприємствах є недосконалою, про що свідчить
обмежене використання стимулів дiяльностi працiвникiв, їх залежність від
фiнансового стану пiдприємства, переважання матеріального стимулювання
тощо.
Мотивацiя працi, як i її стимулювання, має свою межу, досягнення якої не
створює додаткових мотивiв до працi. Кожний менеджер мусить виважено
ставитися до визначення факторiв мотивацiї, рiвня мотивацiї, та сили впливу
факторiв мотивованостi самого працiвника [4, с. 22].
У сучасних умовах економiчного зростання держави гостро постають
питання щодо мотивацiї працi. Вiдсутнiсть вiтчизняної теоретичної основи
щодо цього процессу викликає

певнi непорозумiння та призводить до

запозичення зарубiжного досвiду.
Для керiвникiв є важливим також оволодiння основами кадрової роботи, її
основними принципами i методами. Навчання керiвникiв основам кадрової
полiтики, включення в програми їх пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї питань
органiзацiї управлiння персоналом, сприяють формуванню в них усвiдомлення
важливостi правильної, науковообґрунтованої роботи з людьми, пiдвищенню
престижу кадрових служб i в остаточному пiдсумку – пiдвищенню
ефективностi використання людського фактору на виробництвi. Успiшна
програма по розвитку кадрiв сприяє створенню робочої сили, що володiє бiльш
високими здiбностями i сильною мотивацiєю до виконання цiлей органiзацiї.
Таким чином, керiвництво повинне постiйно працювати над пiдвищенням
потенцiалу кадрiв [2, с. 56].
Можна видiлити наступнi проблеми в мотивацiї українських працiвникiв:
одним з найважливiших недолiкiв мотивацiї українських працiвникiв є
вiдсутнiсть iндивiдуального пiдходу в стимулюваннi працiвникiв. Наприклад,
використання багатоступiнчастої тарифної сiтки для працiвникiв, фахiвцiв,
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службовцiв та iн. До основних причин вiдсутностi або недостатностi мотивацiї
на українських підприємствах можна вiднести: брак коштiв у малих
пiдприємств, вiдсутнiсть необхiдної компетенцiї у керiвникiв, незнання методiв
мотивацiї, невмiння проаналiзувати первиннi потреби працiвникiв, невдалий
вибiр мотивацiйної стратегiї, незнання працiвниками завдань, якi необхiдно
виконати i т. д. Це лише частина всiх проблем, проте вони є вирiшальними. Для
їх вирiшення потрiбен комплексний пiдхiд, який повинен пiдiбрати керівник
(менеджер) [3, с. 90].
Доцiльно запропонувати наступнi заходи покращення систем мотивацiї
працi на вiтчизняних пiдприємствах:
1) потрiбно ставити перед працiвниками чiтко сформульованi i досяжнi
цiлi;
2) важливим є систематичний аналiз успiшно досягнутих працiвниками
цiлей;
3) створенняя прозорiшої системи оцiнки i оплати їх працi;
4) потрiбно

орiєнтуватися

на

особистi

iнтереси

працiвникiв,

їх

прiоритетнiсть у системi особистих, колективних i суспiльних iнтересiв;
5) важливо цiкавитися ставленням людей до потенцiйних полiпшень умов
їх роботи;
6) завжди варто заохочувати iнiцiативу, а не прагнути вичавлювати зi
спiвробiтникiв усе, на що вони здатнi;
7) створення атмосфери вiдкритого суперництва з регулярним пiдведенням
пiдсумкiв змагання;
8) надiлення працiвникiв владними повноваженнями при проведеннi
невиробничих заходiв;
9) залучення

працiвникiв

до

вирiшення

проблем,

що

вимагають

нестандартного пiдходу;
10) хорошi працiвники повиннi бачити, що вони отримують кращу
винагороду, нiж тi, якi виконують роботу гiрше.

148

Сучасна практика зарубiжних та деяких українських пiдприємств свiдчить
про тенденцiю до суттєвих змiн в системi мотивацiї персоналу. Для працiвникiв
характернi iншi цiннiснi орiєнтацiї спонукальних мотивiв до трудової
дiяльностi. При цьому на перший план висуваються самореалiзацiя i
саморозвиток (нематерiальна мотивацiя).
Нематерiальне
насамперед,

стимулювання

розвитку

персоналу

в

органiзацiї,

направлене на задоволення мотиву збереження соцiального

статусу працiвника в трудовому колективi завдяки залишення за ним його
робочого мiсця чи займаної посади; пiдвищення соцiального статусу
працiвника в трудовому колективi в результатi одержання ним бiльш високої
вiдповiдальної посади, посилення зацiкавленостi працiвника самим процессом
опанування

новими

знаннями,

вмiннями

та

практичними

навичками;

поглиблення iнтересу щодо професiйного спiлкування з професiоналами як в
органiзацiї, так i поза її межами [5, с. 122].
Для мотивацiї трудової дiяльностi на пiдприємствi слiд намагатися:
забезпечити створення в робочому колективi клiмату взаємодовiри, поваги i
пiдтримки; дати кожному цiкаву роботу, яка спонукає до розвитку його знань i
вмiнь; установити чiткi цiлi i завдання, а також обгрунтованi норми виробiтку;
оцiнити внесок у результати дiяльностi фiрми за регулярним зворотним
зв’язком; створити можливостi для розвитку спiвробiтникiв i розкриття їхнього
потенцiалу; надати всiм однаковi можливостi при прийомi на роботу та
просуваннi у службовiй дiяльностi, виходячи зi здiбностей спiвробiтникiв,
результативностi їхньої працi, набутого досвiду; дати спiвробiтникам такi
приклади поведiнки, якi спонукали б їх до єднання, щиростi, чесностi [5, с. 90].
Таким чином, мотивацiя працi є вирiшальним фактором в управлiннi
персоналом

органiзацiї.

Сучаснi

українськi

органiзацiї

найчастiше

використовують погрози звiльнення, штрафи, премiї та невеликi виплати на
свята. Данi методи не вiдзначаються високою ефективнiстю, тому варто
запозичувати досвiд зарубiжних компанiй. На основi досвiду зарубiжних
компанiй щодо мотивацiї працi можна зробити висновки про те, що потрiбно
149

враховувати вiдмiнностi мiж окремими людьми та рiзними країнами. Тому
варто впроваджувати деякi елементи цих систем мотивацiї. Лише пiсля
запровадження ефективної системи мотивацiї працi можливе досягнення
конкретно вираженої зацiкавленостi працiвникiв у ефективнiй дiяльностi
пiдприємства.
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Подлубний В.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
У статті досліджено сутність та особливості управління персоналом на
підприємстві. Висвітлено основні найбільш характерні для промислово
розвинених країн моделі удосконалення управління персоналом.
Ключові слова: персонал, управління персоналом, людські ресурси, мотивація
праці, преміювання праці, маркетинг персоналу.
В Україні завданням першочергової важливості за ринкових умов є
забезпечення сталого економічного та соціального розвитку підприємств, яке
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можливе лише при умові докорінних змін стереотипів господарювання та
значною мірою визначається можливістю вирішення проблем управління
персоналом.
Управління персоналом в процесі підприємницької діяльності потребує
посиленої уваги та залишається актуальним для всіх господарських утворень,
оскільки стає чинником забезпечення економічної стабільності та зростання
конкурентоспроможності підприємств.
При наявності постійних коливань ринкового середовища у сучасних
умовах

економічний

та

соціальний

розвиток

неможливо

уявити

без

запровадження стратегічних напрямів управління персоналом, що сформує
платформу для забезпечення ефективного досягнення перспективних цілей
підприємствами на підставі утримання конкурентних переваг та відповідного
реагування на зміни зовнішнього середовища, серед яких: маркетинг
персоналу, створення ефективної системи мотивування та стимулювання,
формування відповідної організаційної структури управління, інвестування в
розвиток персоналу, підвищення його конкурентоспроможності.
Лише за умови базування усіх елементів удосконалення управління
персоналом на об’єктивному підґрунті, виходячи з потреб підприємства та за
наявності певних умов зовнішнього середовища можливо досягти реальний
результат, який у свою чергу вимагає злагоджених та обґрунтованих
теоретичних і методичних підходів у цій сфері.
Пошук підходів до формування ефективної системи збалансованого
цілісного розвитку управління персоналом зумовлює необхідність здійснення
комплексних досліджень особливостей цієї проблеми. Вивченню проблем
управління персоналом присвятили свої наукові праці такі відомі вчені як Г.
Боуен, , Е. Енґель,

Ф. Ліст,

Дж. Мілль,

А. Сміт,

Т. Шульц та ін. Серед

вітчизняних науковців вагомий внесок у розв’язання проблеми управління
персоналом зробили Багрова І.В., Білоконенко В.І., Маслак О.І, Морщенок
Т.С., Туленков М. В., Федоркина Т.М., Щукін І.О.та ін.
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Незважаючи на значну кількість наукових досліджень з питань управління
персоналом,

теоретичні

засади

удосконалення

методів

функціонування

персоналу на підприємстві потребують постійної та безперервної наукової
розробки.
Метою статті є дослідження теоретичних та практичних аспектів
удосконалення управління персоналом на підприємстві, що визначає умови й
можливості

підвищення

його

ефективності

та

забезпечує

конкурентоспроможність на ринку.
У період постійних змін та неоднозначності великі та маленькі
підприємства повинні слідкувати за поширенням надзвичайно конкурентного
середовища, що відображає економічну й соціальну турбулентність, вплив
трьох головних чинників: технологічних, економічних й конкурентних.
Головною частиною будь-якої організації і її основним багатством є персонал,
роль і значення якого в господарюючих структурах не лише не зменшується,
але й навпаки - лише зростає.
Термін «персонал» часто замінюється терміном «людські ресурси».
Ресурсний підхід до персоналу засновується на понятті «ресурси», що в
перекладі з французької перекладається як «допоміжний засіб». До складу
ресурсів входять грошові кошти, цінності, запаси, можливості, джерела коштів
і доходів [2, с.140].
Управління персоналом є вагомою базовою частиною роботи як лінійного
керівника вищої ланки, так і функціональних керівників різного рівня, оскільки
одне з найвагоміших завдань управління персоналом - є отримання найкращих
результатів від працівників [1, с.15].
Особливості

галузі

управління

персоналом

відображаються

такою

специфікою персоналу:
- системність, що характерна як для окремого працівника, так і групи.

(цілісність, автономність, адаптивність, тощо);
- залежить не лише від виробничих умов, але й від зовнішнього

середовища та внутрішніх факторів;
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- управлінський

вплив на працівників являється взаємодією, що

спричиняє активність, комплекс динамічних, фізичних та психічних процесів
як у суб'єкта впливу, такі в об'єкта;
- присутність великого потенціалу, який необхідно виявити;
- поєднання в персоналі об'єкта і суб'єкта управління;
- залежність поведінки та властивостей персоналу від організації праці

працівників та комунікацій;
- схильність

до

утворення

інших

систем,

наприклад,

груп,

що

зумовлюють появу нових чинників поведінки, підвищення або зниження
ефективності праці [3, с.712].
Беручи до уваги беззаперечну вагомість збільшення продуктивності праці
для конкурентоспроможності підприємства, керівники і спеціалісти всіх рівнів
повинні створювати та активно запроваджувати механізми управління
продуктивністю, які включають такі етапи:
- дослідження та оцінка наявного рівня продуктивності по підприємству в
цілому і за окремими його підрозділами зокрема;
- акумулювання

резервів задля підвищення продуктивності на основі

інформації, одержаної під час дослідження й оцінки;
- створення плану застосування резервів задля підвищення продуктивності
праці, який допоможе ефективно окреслювати конкретні терміни і заходи щодо
їх реалізації, фінансування витрат на ці заходи й передбачуваний економічний
ефект від їх запровадження, визначення відповідальних виконавців;
- встановлення шляхів мотивації персоналу до досягнення необхідного
рівня продуктивності;
- спостереження за виконанням заходів, передбачених планом і всім
механізмом, а також регулювання їх виконання;
- дослідження й оцінка безпосереднього впливу передбачуваних заходів на
підвищення продуктивності праці.
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Вагомим фактором зростання продуктивності праці є мотивація праці.
Мотивація являє собою сукупність стимулів, що підштовхують персонал
до активної трудової діяльності. Головними є цікавість та допитливість у праці,
необхідність в трудовій активності і отримання задоволення від неї. Це вказує
на те, що поведінка людини завжди зацікавлена. Працівники можуть
працювати сумлінно, уважно, з ентузіазмом, а можуть й ухилятися від роботи.
Поведінка особистості може відображати і будь-які інші вираження, постійно
необхідно шукати мотив поведінки людини.
Людина, яка отримала шляхом навчання, підвищення кваліфікації і
накопичення виробничого досвіду знання і навички, прагне використовувати
своє уміння в праці і як наслідок, чим краще працівнику це вдається, тим
більший ступінь її задоволеності, а відповідно і ступінь виразності мотивів. У
таких умовах працівник схильний вважати цілі підприємства власними цілями.
На продуктивність праці впливають ще два найважливіші чинники, які
потребують особливої уваги:
- інтенсивність праці, яка являє собою швидкість витрачання людської
енергії, і вимірюється витратами нервової та м'язової енергії людини в одиницю
робочого часу;
- напруженість праці - являє собою ступінь інтенсивності праці по
відношенню до її максимальної величини, прийнятої за одиницю (як кордони
максимально допустимих можливостей людини) [4, с.217].
Під час формування систем мотивації праці на підприємствах варто
використовувати вже перевірений світовою практикою досвід.
З-поміж усього різноманіття моделей систем мотивації праці в ринковій
економіці промислово розвинених країн доречно відокремити як найбільш
характерні японську, американську, французьку, німецьку та шведську моделі.
Для японської моделі характерне стрімке зростання продуктивності праці
відносно росту рівня життя населення, зокрема рівня заробітної плати.
При побудові цієї моделі до уваги беруться три чинники: вік, професійна
майстерність та стаж роботи. Оклад працівника встановлюється сумою цих
чинників за тарифною сіткою, оскільки їх аналіз допомагає визначати умовнопостійну частину заробітної плати працівника.
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Американська модель мотивації праці охоплює в собі ідею до збагачення
найбільш активної частини населення та заохочує будь-яку підприємницьку
активність. Модель увібрала у себе соціально-культурні особливості нації загальне прагнення на здобуття особистого успіху кожного, а також високого
рівня економічного благополуччя. Основою американської системи мотиваціє є
оплата праці, найпопулярнішими є різні варіації погодинної оплати з
нормованими завданнями, доповнені різноманітними формами преміювання.
Періодичні атестації співробітників роблять американську систему
гнучкою, оскільки встановлюють рівень оплати працівників на наступний
період. Розгляд розміру заробітної плати відбувається протягом першого року
роботи кожні три місяці, після року роботи - раз на півроку або рік.
Великою кількістю економічних інструментів, зокрема стратегічним
плануванням та стимулюванням конкуренції, гнучкою системою оподаткування
відрізняється французька модель мотивації праці. Основою ринкових відносин
у даній моделі є конкуренція, що здійснює значний вплив на якість продукції,
задоволення потреб населення в товарах і послугах, зменшення витрат
виробництва.
Політика оплати праці французьких фірм характеризується двома
тенденціями: індексація заробітної плати залежно від вартості життя й
індивідуалізація оплати праці. Індекси цін на споживчі товари враховуються в
оплаті праці практично на всіх великих підприємствах, що відбивається в
колективних договорах із профспілками. Індивідуалізації оплати праці у
Франції виконується за принципом урахування рівня професійної кваліфікації,
якості роботи, що була виконана та рівня мобільності працівника.
Для німецької моделі мотивації праці головною є людина з її цінностями та
інтересами,

яка

розуміє

свою

важливість

та

відповідальність

перед

суспільством.
Ринкове господарство Німеччини називається соціальним тому, що
держава продукує відповідні умови для всіх громадян, зупиняє та попереджує
прояви несправедливості та захищає всі незахищені верстви населення.
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Соціальна справедливість і солідарність – є безумовними складовими
суспільної злагоди. Ця модель допомагає забезпечити на однаковому рівні
економічний добробут та соціальні гарантії.
Шведська модель мотивації праці характеризується спрямованістю
соціальної політики на зменшення майнової нерівності через перерозподіл
національного доходу на користь менш забезпечених верств населення.
Політика солідарної заробітної плати зосереджена на розв’язанні низки
ключових завдань. У першу чергу вона, поряд з ринковою конкуренцією,
додатково стимулює постійне оновлення виробництва на основі останніх
досягнень науки й техніки. При цьому дотримується принцип рівної оплати за
рівну працю. У шведській інтерпретації це означає, що працівники різних
підприємств, які мають однакову кваліфікацію й виконують аналогічну роботу,
одержують однакову зарплату незалежно від результатів господарської
діяльності підприємства.
Важливо також звернути увагу на індивідуальний підхід

світових

компаній, який сприяє підвищенню продуктивності персоналу. Наведемо
декілька особливостей в підходах до мотивації своїх працівників такими
світовими гігантами як Google та Facebook.
Серед особливостей мотиваційного пакету Google можна відзначити такі
особливості:
- безкоштовне харчування працівників на робочому місці;
- надання своїм співробітникам безкоштовного авто, з можливістю
користування

безкоштовною

автомийкою

та

станцією

технічного

обслуговування;
- в штаб-квартирі компанії має безкоштовний для працівників фітнесцентр. Завдяки вільному робочому графіку, працівники в будь-який момент
можуть піти до тренажерного залу, або ж пограти в волейбол на території
офісу;

-

- працівники Google мають можливість приводити домашніх тварин на
роботу;
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- безкоштовна перукарня з можливістю користування послугами стиліста;
- наявність штатного лікаря та пільги на відвідування лікарів та
стоматолога;
- оплата своїм працівниками подорожей та туристичних поїздок [8].
Модель мотивації та лідерства Google знищує традиційну теорію
лідерства, яка більше зосереджується на результатах ніж на тих, хто надає ці
результати.
В компанії Facebook завдяки добре налагодженому зворотньому зв’язку з
працівниками,

менеджери

компаній

можуть

розробляти

ефективну

мотиваційну політику.
Серед особливостей

мотиваційного пакету Facebook можна відзначити

такі особливості:
- безкоштовне харчування працівників на робочому місці, в кожній будівлі
Facebook є повністю обладнані кухні з їжею та напоями;
- безкоштовна станція зарядки електрокарів, а також вони бронюють для
кожного окремого працівника, який має транспортний засіб, його власне місце
для паркування;
- компанія надає своїм співробітникам абонемент в тренажерну залу, або
на будь яку іншу спортивну чи оздоровчу діяльність;
- безкоштовна перукарня для працівників;
- компанія надає 25 безкоштовних сеансів до психолога на рік;
- автомати для видачі комп’ютерних аксесуарів;
- оплата подорожей та відпусток для своїх працівників [9].
Компанії Facebook і Google є лідерами по побудові мотиваційного пакету.
Завдяки тому, що компанії є одними з найбагатших у світі, вони витрачають
значні суми на впровадження мотиваційних програм. Однак, не кожне
підприємство може використовувати усі складові мотиваційних пакетів таких
провідних компаній як Google і Facebook, але має можливість запровадити
деякі елементи з наведених, для підвищення рівня мотивації та продуктивності
свого персоналу.
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Отже, за умов ринкової економіки вагомою складовою управління
персоналом виступає гнучка система управління персоналом на підприємстві,
яка має бути сприятливою до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.
Важливою умовою для зростання продуктивності праці є мотивація та
стимулювання

праці,

яка

допоможе

підприємству

створити

висококваліфікований і вмотивований трудовий колектив і, як наслідок,
підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці. Виконання цих
методів дозволить знівелювати негативні наслідки фінансово-економічної
кризи на ринку праці, що збільшить регуляторну роль держави, що
зосереджена на підтримці трудових ресурсів суспільства з ціллю збереження
трудового потенціалу країни.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В статті досліджено основні теоретичні аспекти функціонування системи
управління трудовими конфліктами на підприємстві. Розкрито вплив
конфліктних ситуацій на руйнування

морально-психологічного клімату у

колективі і бізнес системи загалом. Визначено основні методи розв’язання
конфліктних ситуацій їх роль і значення в менеджменті підприємства.
Ключові слова: конфлікти, конфліктна ситуація, інцидент, учасники
конфлікту, причини конфлікту, методи вирішення конфліктів, управління
конфліктами, керуюча система.
В сучасних умовах господарювання господарюючий суб’єкт, як частина
ринкової системи сприяє розвитку конкуренції, що в свою чергу підвищує
вимоги і до працівників, служить стимулом до їх професійного та
особистісного зростання. Сам роботодавець, як власник підприємства, повинен
також постійно вдосконалюватися, щоб вийти переможцем у конкурентній
боротьбі. При зіткненні інтересів працівника і роботодавця на підприємстві
неминуче виникають конфлікти, що може не тільки зіпсувати моральнопсихологічний клімат, але і привести до руйнування бізнес-системи загалом.
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З іншого боку, сучасний підхід до вирішення конфліктів ґрунтується на
тому, що повна гармонія на підприємстві та відсутність нових ідей, які
вимагають ламання стереотипів призводять до застою, гальмують розвиток
інновацій, без яких неможливий подальший розвиток підприємства в цілому.
Тож особливо актуальною сьогодні постає проблема пошуку нових сучасних
підходів та методів вирішення конфліктних ситуацій в менеджменті
підприємства.
Вагомий внесок у дослідження природи конфліктів та шляхи їх вирішення
зробили такі вітчизняні вчені як Беззубко Л. В., Берлач А. І., Герасіна Л. М.,
Гірник А. М., Козер Л. А., Криса О. Й., Лазор В. В., Ложкін Г. Д., Мороз О. О.,
Кисельова О. І., Дараганова Н. В., Хмурова В. В. та ін. Разом з тим, незважаючи
на велику кількість наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених
залишається необхідним пошук шляхів удосконалення системи ефективного
управління трудовими спорами та конфліктами на підприємствах в сучасних
умовах.
Мета статті - аналіз теоретичних засад функціонування системи
управління трудовими конфліктами на підприємстві та визначення методів їх
вирішення.
У сучасних умовах конфлікт на підприємстві вже не асоціюється тільки із
негативними явищами та процесами, однак його ідеалізації також непомітно.
Підхід до формування ролі та місця конфлікту є більш прагматичним: конфлікт
– безумовно невід’ємна частина будь-якої організації, конфліктом варто
управляти [2, 3].
Конфлікт, будучи і процесом, і конкретним станом, в якому перебуває
організація чи структурний елемент, має свої причини та джерела зародження.
Управління конфліктами повинно було б усувати причини конфліктів чи
принаймні зменшувати можливість виникнення конфліктів із встановлених
джерел.
З’ясування причин конфлікту виступає одним із перших завдань при
побудові схеми управління конфліктами загалом чи окремим конфліктом
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зокрема. Зрозуміло, що причин конфліктів існує безліч. Однак якщо
сконцентруватись на деяких причинах, а саме: взаємозалежності завдань;
суперечливості завдання; неправильного розподілу ресурсів; неефективної
системи мотивації та стимулювання праці; недосяжності визначеної мети тощо,
– то можна зробити один дуже важливий висновок: усі ці причини прямо чи
опосередковано пов’язані із керуючою системою організації, яка за умов
існування цих причин не змогла знайти ефективні методи управління
підприємством. Адже власне керівники здійснюють управління організацією і
реалізовують процеси планування, організування, мотивування, контролювання
та регулювання. Безумовно, конфлікти, що породжуються цими причинами, та
й

саме

існування

цих

причин

послаблюють

внутрішнє

середовище

підприємства, а відтак, знижують рівень його конкурентоспроможності.
Передумовами зародження конфліктів в процесі управління підприємством
можуть бути:
- процес планування, який передбачає формування цілей, задач, стратегій,
тактик, політик тощо. Усі ці процеси повинні ґрунтуватися на оцінюванні та
аналізі зовнішнього та внутрішнього середовищ, сильних та слабких сторін
підприємства, тобто залежати від сьогоднішнього стану підприємства, який,
безумовно, не є ідеальним в момент зазначеного процесу. Тому планування із
самого початку закладає певні суперечності у діяльність підприємства, а беручи
до уваги фактор суб’єктивізму при плануванні, виникнення конфліктів у
майбутньому є неминучим власне з причин результатів планування;
- організування є, мабуть, тією функцією менеджменту, яка найбільш
причетна до закладення конфліктних передумов у діяльність підприємства.
Оскільки організування передбачає поділ підприємства на певні структурні
підрозділи і, що найголовніше, розподіл повноважень, що спричиняє врештірешт побудову організаційної структури з розподілом ресурсів, конфліктів у
майбутньому

уникнути

просто

неможливо.

Якщо

пригадати

причини

виникнення конфлікту, то можна помітити масу причин, які зароджуються
власне під час реалізації функції організування, а саме: незадоволення усіх
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інтересів стосовно розподілу ресурсів, взаємозалежність завдань, що прямо
випливає із типу організаційної структури, незадовільні комунікації, що також
залежать від структури підприємства тощо. Виходячи із цього, зайвий раз
можна переконатись у тому, що звичайна реалізація управління керівною
ланкою є конфліктною за природою;
- найбільш показовою стосовно конфліктності за своєю суттю є функція
мотивування. Беручи до уваги той факт, що об’єктом мотивування є потреби
працівників – як матеріальні, так і нематеріальні, які водночас є безмежними, а
також певну обмеженість будь-якої організації у можливості задоволення цих
потреб, доходимо простого висновку: завжди існуватиме незадоволення,
завжди існуватимуть незадоволені, що може слугувати причиною для
виникнення конфліктів;
- безумовно, контролювання як функція менеджменту також породжує
конфлікти, хоча й не так очевидно. Під час контролю керуюча система
намагається порівняти очікувані результати із фактичними, перевіряючи усі
види ресурсів, зокрема працівників. Сам факт контролювання може негативно
сприйматись тими, кого перевіряють, хоча це залежить від стилю проведення
контролю. Крім того, відхилення від очікуваних результатів без об’єктивних
причин також не викликає великого захоплення у керівників. Все це разом
взяте може бути причиною зародження конфліктів на підприємстві;
–

регулювання – залежить від попередніх чотирьох основних функцій

менеджменту, і її реалізація прямо залежатиме від результатів планування,
організування, мотивування та найбільше – від контролювання. Тобто, по суті,
регулювання виконує зокрема одне із завдань стосовно вирішення конфліктів,
однак, якщо розглядати цю функцію як збудника конфліктів, то причиною
цього є помилки при регулюванні під час коригування планів, змін в
організаційній структурі, змін у формах та методах мотивування тощо [1].
Проаналізувавши функції менеджменту, стає очевидним їхня конфліктна
природа та пряма участь, можливо й несвідома, керуючої системи у створенні
конфліктів, тобто дуже багато причин конфліктів, а згодом і самі конфлікти,
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пов’язані із системою управління підприємством. Отже, доходимо ще одного
висновку:

керуюча

система,

здійснюючи

управління

організацією

та

відповідаючи за власні результати управління виступає джерелом багатьох
конфліктів, що виникають в організації.
Дозвіл конфліктів можливе різними способами. Застосування того чи
іншого способу залежить як від особистого досвіду та інтуїції керівника, так і
від глибини і драматичності внутрішньо колективних відносин.
Коротко охарактеризуємо ці методи.
1. Внутрішньоособистісні методи впливають на окрему особистість і
полягають у правильній організації своєї власної поведінки, в умінні висловити
свою власну точку зору, не викликаючи негативної захисної реакції з боку
опонента.
2. Структурні методи впливають на учасників конфліктів, що виникають
через

неправильний

розподіл

функцій,

прав,

відповідальності,

погану

організацію праці, несправедливої системи стимулювання працівників і т. п. До
цих методів відносять: роз'яснення вимог до результатів роботи кожного
конкретного працівника і підрозділу в цілому; наявність ясно і однозначно
сформульованих прав і обов'язків, правил виконання роботи; суворе
дотримання принципу єдиноначальності, при якому підлеглий знає, чиї
розпорядження він повинен виконувати.
Встановлення таких критеріїв ефективності роботи, які виключають
зіткнення інтересів різних підрозділів і працівників. Наприклад, якщо
преміювати працівників служби техніки безпеки за кількість виявлених
порушень правил безпеки, це призведе до дисфункціональному конфлікту з
виробничими

і

експлуатаційними

службами.

Якщо

заохочувати

всіх

працівників за усунення виявлених порушень, це призведе до зниження
конфліктності та підвищення безпеки.
3. Міжособистісні

методи

(пристосування, поступливість;

ухилення,

протиборство, співпраця, компроміс, примус) можна розглядати в двох
аспектах - внутрішньому і зовнішньому. Внутрішній аспект передбачає
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застосування технологій ефективного спілкування і раціональної поведінки в
конфлікті. Зовнішній аспект відображає управлінську діяльність з боку
керівника по відношенню до конкретного конфлікту.
У

процесі

управління

міжособистісними

конфліктами

важливо

враховувати їх причини, а також характер міжособистісних відносин
конфліктуючих до конфлікту, їх взаємні симпатії і антипатії.
4. Переговори являють собою набір прийомів, спрямованих на пошук
взаємоприйнятних для сторін рішень. Переговори можливі за умови
взаємозалежності сторін, що беруть участь в конфлікті, відсутність істотних
відмінностей у повноваженнях учасників конфлікту; участі у переговорах
сторін, що володіють реальними повноваженнями.
5. Відповідні агресивні дії - методи, що є вкрай небажаними для подолання
конфліктних ситуацій. Однак бувають випадки, коли вирішення конфлікту
можливе тільки цими методами.
6. Відхід від конфлікту (поступки, метод бездіяльності, пристосування,
метод згладжування). Перевага такого методу полягає в тому, що рішення
приймається, як правило, оперативно. Цей метод застосовується у випадку
непотрібності цього конфлікту, банальності проблеми, що лежить в основі
конфлікту, наявності більш важливих проблем, що вимагають свого вирішення.
7. Придушення конфлікту (метод прихованих дій, метод швидкого
вирішення, метод "розділяй і володарюй") - застосовується, коли збіг обставин
унеможливлює відкритий конфлікт із-за боязні втрати іміджу або через
неможливість залучення протилежної сторони в активну протидію [5].
При раціональній поведінці учасників конфлікт, проходячи всі етапи свого
розвитку, може залишатися функціональним. Вирішенням конфлікту виступає
усунення проблеми, що породила конфліктну ситуацію, і відновлення
нормальних відносин між людьми.
Отже, в статті розглянуті теоретичні аспекти управління трудовими
конфліктами на підприємстві та зазначено, що ефективна система управління
трудовими конфліктами дасть змогу не лише уникати дисфункціональних
конфліктних ситуацій, а й розв’язати конфлікт таким чином, щоб він мав
позитивні наслідки, був функціональним, що в свою чергу може призвести до
розвитку підприємства, до нових управлінських рішень.
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Перспективою наступних досліджень виступатиме апробація результатів
на конкретному підприємстві, та рекомендації щодо запровадження ефективних
заходів, спрямованих на удосконалення системи управління трудовими
спорами та конфліктами на підприємстві.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Здійснено дослідження особливостей управління конкурентоспроможністю
підприємства в системі управління вітчизняних компаній. Встановлено, що в
умовах ринкової економіки процес управління конкурентоспроможністю
залежить від багатьох факторів.
Ключові слова: конкуренція, конкурентні перевани, конкурентоспроможність
підприємства, конкурентна боротьба, управління конкурентоспроможністю.
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Постановка проблеми. Стан ринкових відносин і інтенсивний розвиток
зовнішньоекономічних зв'язків вимагають кардинальної зміни поглядів на
управління виробництвом і вимагають розробки і впровадження методів
управління конкурентними перевагами що є найбільш надійним інструментом
усунення непорозумінь між підприємствами та потребами клієнтів. Проблема в
тому, що не всі менеджери знають, що робити для підвищення ефективності
конкурентного управління.
Аналіз

останніх

результатів

досліджень

і

публікацій.

Конкурентоспроможність - це багатогранна економічна категорія, яку можна
розглядати на різних рівнях, оскільки цілі конкуренції можуть бути різними.
Дослідженням даної проблеми займалося багато вчених таких як
Ф. Котлер, М. Портер, Р. Фатхудінов, Г.Азоєв, В. Дикань, Т. Маслова,
Л. Піддубна, Е. Сапронова, Г. Скудар, В. Холод, В. Шинкаренко, Л. Шевченко
та багато інших. У наукових працях та практичних рекомендаціях дослідників
висвітлено різні методичні підходи до управління конкурентоспроможністю.
Однак концепція управління конкурентоспроможністю підприємства в
нашій країні носить досить загальний підхід. Проблеми, пов'язані з управлінням
конкурентоспроможністю українських підприємств, ще недостатньо вирішені.
Формулювання цілей статті. Основна мета статті - визначення та
популяризація особливостей концепції управління конкурентоспроможністю на
основі наукових праць українських та зарубіжних вчених.
Виклад основного матеріалу дослідження. Конкуренція - головна риса
ринкової економіки. Одним з показників визнання провідної ролі конкуренції в
функціонуванні ринкової економіки є той факт, що більшість країн світу вже
прийняли закони та створили національні органи з питань конкуренції. Основа
конкурентоспроможної

економіки

-

це

конкурентоспроможні

галузі

промисловості. Тому кінцева мета будь - якої бізнес структури - виграти
конкуренцію

і

досягти

високої

конкурентоспроможності

підприємства.

Досягнута перемога має бути не разовим або випадковим явищем, а являтися
закономірним результатом невпинних і розумних зусиль компанії. Буде
досягнута вона чи ні

- це залежить від конкурентоспроможності компанії,

тобто наскільки вона краща на ринку за інші компанії.
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Незважаючи на складні проблеми, що виникають в області науки при
вивченні природи конкуренції, це поняття давно з'явилося в лексиконі
сучасності.
М. Портер підкреслює, що «конкуренція - це динамічне явище, процес що
постійно розвивається, невпинно мінливий з новими продуктами, новими
методами маркетингу, новими галузями, процесами і новими сегментами
ринку»[1].
Р.А. Фатхутдінов конкуренцію трактує так: «Конкуренція - процес, за
допомогою якого суб'єкт управляє своїми конкурентними перевагами для
досягнення перемоги або досягнення інших цілей у конкурентній боротьбі для
задоволення об'єктивних і суб'єктивних потреб на законних підставах або в
природних умовах» [2].
З точки зору суспільного розвитку конкуренція - це змагання між старим і
новим: з'являються нові товари, нові технології, нові джерела попиту, нові
форми організації.
Конкуренція як рушійна сила сучасного етапу економічного розвитку
змушує

виробників

знаходити

нові

шляхи

підвищення

конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність компанії полягає в її
здатності протистояти конкуренції з боку інших підприємств на цьому ринку.
Вона вказує на рівень розвитку даного підприємства по відношенню до рівня
розвитку конкурентних підприємств з точки зору ступеня задоволення потреб
споживачів та ефективності виробничої діяльності. Соціальне середовище
також має відповідний вплив на конкурентоспроможність підприємства.
У

сучасному

трактуванні

концепція

конкурентоспроможності

як

багатофакторного процесу управління конкурентними відносинами зумовлена
найважливішою умовою його реалізації - управління конкурентоспроможністю
компанії.
Управління

конкурентоспроможністю підприємств

-

це діяльність,

спрямована на прийняття управлінських рішень, які, в свою чергу, повинні бути
спрямовані на протидію всіх зовнішніх впливів і досягнення лідируючої позиції
у відповідності з поставленими стратегічними цілями.[3]
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На думку багатьох авторів, в даний час він відсутні загальноприйняті
методи оцінки конкурентоспроможності компанії.
Швидкі

зміни

зовнішнього

середовища

вітчизняних

підприємств

призводять до створення нових методів управління конкурентоспроможністю.
Проте слід врахувати наявні обмеження кожної з існуючих методик. Виникає
необхідність в пристосуванні розроблених методик до умов конкретного
підприємства.
У

сучасній

теорії

управління

виділяють

чотири

рівні

конкурентоспроможності. У кожного з них свій підхід до організації управління
та маркетингу [4].
На

першому

рівні

конкурентоспроможності

підприємства

фактор

управління класифікується як «внутрішньо нейтральний»". Вважається, що
коли керівництво компанії деякий час працює системно, воно вже не впливає на
конкурентоспроможність. Менеджери усвідомлюють свою головну роль у
виробництві та продажу продукції незалежно від конкуренції. Компанія може
бути успішною лише в тому випадку, якщо вона знаходить ринок без
конкуренції.

Більшість

українських

компаній

належать

до

цієї

конкурентоспроможності.
Розглянемо такі особливості вітчизняних компаній першого рівня:
а) маркетинг - це головна функція управління;
б) політика цінової конкуренції відіграє важливу роль;
в) управління

персоналом,

кваліфікація

та

мотивація

працівників

недостатньо враховуються;
г) характеризується відсутністю знань про функцію управління в цілому:
вдосконалення методів управління, систем та структур.
Вторинні компанії хочуть, щоб виробництво та управління були «начебто
нейтральними», тобто «нейтральними зовні». Це означає, що вони повинні
наздоганяти своїх конкурентів відповідно до стандартів, встановлених на
даному ринку. Ці компанії використовують ті ж технічні засоби та методи для
організації виробництва, що і їх конкуренти.
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У компаніях третього рівня конкурентоспроможності найголовнішим є
потреби споживачів, тому вся маркетингова діяльність спрямована на цю мету.
Ці компанії справді стають маркетингово-орієнтованими фірмами.
Компанії четвертого класу випереджають всіх конкурентів. Завдяки
розвиненому виробництву та управлінню вони конкурують з усіма компаніями.
Тільки після дослідження ринку в цих компаніях відбуваються зміни.
Конкурентоспроможність

компанії

характеризується

величиною

та

ефективністю використання всіх наявних ресурсів, це відносний показник.
Порівняння базується на подібних показниках конкурентоспроможності
конкурентів або ідеальних компаній. Конкурентоспроможність продукції та
компаній є цілісним і тісно пов’язаними поняттями.
Конкурентоспроможність організації залежить від багатьох факторів, і в
сучасній науковій літературі немає єдиної думки щодо її складу. Залежно від
наукового підходу різні автори обґрунтовують різні фактори, що визначають
конкурентоспроможність організації. Найбільш усталені організаційні фактори,
які широко використовуються у стратегічному аналізі та дослідженні ринку, є
предметом робіт А. Томпсона-молодшого та Дж. Стрікленда, Девіда Кревенса
та Е. Голубкова.
Зміст управління конкурентоспроможністю компанії як наукової категорії
виявляється у здійсненні таких внутрішніх відносин:
a) призначення

відповідних

інструкції

для

підтримки

конкурентоспроможності компанії (підтримання зовнішньої (маркетингової) і
внутрішньої (ресурсної) конкурентоспроможності компанії).
б) поділ управління конкурентоспроможністю на три рівні: стратегічний,
тактичний і поточний (оперативний).
Стратегічне

управління

здійснюється

на

управлінському

рівні

підприємства і орієнтовано на довгострокові перспективи розвитку (три роки і
більше).
Стратегічна мета управління конкурентоспроможністю підприємства створення, підтримка і розвиток стратегічної конкурентної переваги.
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Конкурентну перевагу організації можна розглядати як стратегічну
конкурентну перевагу, якщо вона є глобальним явищем, тобто постійним у часі
і привертає широку і постійну увагу з боку зовнішнього середовища компанії.
Показник, що характеризує результат стратегічного управління, є показник
стратегічного успіху компанії або ринкової невдачі (збільшення або зменшення
частки ринку).
Тактичне управління конкурентоспроможністю направлено на формування
конкурентної тактики - набору типів, технік і методів конкуренції, які компанія
вибирає і практично застосовує до конкурентів і за допомогою яких вона втілює
свою конкурентну стратегію.
Критерієм

тактичного

управління

буде

набір

результатів,

що

характеризують досягнутий рівень створення, підтримки або розвитку
стратегічної конкурентної переваги в період тактичного конкурентного
змагання. Тоді тактичну конкурентну перевагу розуміюь як конкурентну
перевагу, яка, хоча і обмежено, але приділяє все більше уваги зовнішньому
середовищу компанії, яке з часом стабілізується, а в конкурентів немає
очевидних варіантів його «нейтралізації».
Поточне управління - це предмет оперативного управління, який постійно
реалізується в процесі вирішення поточних завдань з метою забезпечення
конкурентоспроможності підприємства (договірна, поточна діяльність).
Крім того, поточне (оперативне) управління конкурентоспроможністю
повинне включати конкурентні маневри, які представляють собою набір
заходів, розроблених і реалізованих для усунення раніше непередбачених
дисбалансів.

Тактичний

і

операційний

(поточний)

рівень

управління

конкурентоспроможністю підприємства охоплює всі питання управління з
акцентом на менеджмент середнього і нижнього рівня. Основна увага робиться
на середньостроковий (від одного до трьох років) і короткостроковий (до
одного року) періоди.
в) реалізація кожного напрямку управління конкурентоспроможністю з
відповідними функціями - стійка група видів діяльності, взаємозалежних від
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суб’єкта управління (визначення і постановка цілей, прийняття рішень,
планування, організація, регулювання та контроль) в залежності від обраних в
рамках розробленої стратегії і тактики видів і методів конкуренції. [5]
Процес управління конкурентоспроможністю, як і управління будь-яким
іншим об'єктом, є циклічним і носить замкнутий характер. Цей процес,
представлений єдиною формою, починається з постановки цілей та завдань і
закінчується реалізацією цих завдань, тобто досягненням певного результату.
На основі отриманої інформації про результати (досягнення мети або невдачі)
визначаються і корегуються конкретні завдання, або подається нова мета, і
цикл починається заново. [5]
Конкурентоспроможність підприємств в Україні в даний час не відповідає
основним цілям національної економіки та орієнтації на європейську
інтеграцію.

Управління

конкурентоспроможністю

більшості

вітчизняних

підприємств не відповідає сучасним вимогам розвиненої ринкової економіки.
Проблема управління конкурентоспроможністю сучасного підприємства є
актуальною як з наукової, так і з практичної точки зору. На сьогоднішній день в
умовах

посилення

конкурентної

боротьби

для

кожного

суб’єкта

господарювання на перший план виходить завдання збереження і підвищення
власної конкурентоспроможності, успішне вирішення якої є невід’ємним і
необхідним атрибутом сучасної успішної компанії.
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Сьогодні ефективністю діяльності організацій, підприємств, установ багато
в

чому визначається

рівнем розвитку корпоративного

управління

та

корпоративної культури. Передові вітчизняні організації лише розпочали
формувати власну корпоративну культуру в системі управління, яка ґрунтується
на кодексах етичної та корпоративної поведінки.
Питання корпоративної культури багатогранні, відносно нові для нашого
суспільства й недостатньо досліджені наукою. Тому що корпоративна культура
перебуває на «перетині» менеджменту, психології, культурології, педагогіки,
соціології, філософії та ін., вона потребує комплексних наукових досліджень на
засадах системного підходу за участю фахівців різного профілю.
Концепція корпоративної культури почала структурно та змістовно
формуватись у 80-х роках ХХ ст. у США під впливом наукових напрямів:
стратегічного менеджменту, теорії організації та організаційної поведінки.
Корпоративну культуру, як одну з ефективних сучасних форм управління
досліджують у західній економічній літературі, починаючи з 1980-х років.
Першими дослідниками в цьому напрямі були Т. Пітерс, Р. Уотермен.
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Великий внесок у дослідження цих проблем зробили

І.

Ансофф,

М. Армстронг, П. Вейл, М. Грачов, Г. Даулінг, К. Камерон, Є. Капітонов,
Ф. Котлер, Р. Кричевский, А. Маслоу, Б. Мільнер, Р. Рюттенгер, Г. Саймон,
В. Співак, В. Шепель, А. Пригожин та ін.
В Україні навіть в останні десятиліття корпоративна культура не завжди
розглядалася як сфера, що заслуговує на пильну увагу. Однак важливість
зазначеної проблеми зростає, зокрема внаслідок глобальних змін, коли збут
продукції та надання послуг стали значно складнішими за виробництво, поява
нової практики управління почала випереджати теорію. У процесі соціальноекономічних реформ в Україні корпоративна культура поступово починає
впроваджуватися у вітчизняний соціально - економічний простір[1].
Вагомі успіхи щодо розвитку та основних показників діяльності
підприємств, установ та організацій в умовах трансформації економіки і
соціальної сфери України визначають для держави можливість поступового її
входження у світове співтовариство, інтеграцію в європейські структури. Тому,
інтеграція

можлива

за

умови

розв’язання

пріоритетних

проблем

корпоративного менеджменту, формування належного рівня корпоративної
культури на всіх рівнях управління.
Підприємство це живий організм. Втручання в одну її частину може
відобразитися на всіх інших. Так необхідно ретельно планувати всі процеси при
здійсненні управління. Ефективне створення підприємства неможливе без
врахування чинника лідерства: Спочатку поведінка керівників визначає і формує
корпоративну культуру, а потім корпоративна культура підприємства визначає
поведінку її співробітників. Корпоративна культура належить до класу явищ, які
мають багатоаспектне тлумачення, різні варіанти визначення, що на перший
погляд, надають їй різного сутнісного характеру.
За логічним міркуванням, характеристику корпоративної культури можна
надати на основі самого словосполучення, що містить як зміст поняття
«культура», так і якісну ознаку – «корпоративна». Природа словосполучення
доволі складна й над її дослідженням працювали представники різних сфер
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знання й світосприйняття: філософи, культурологи, психологи, лінгвісти,
менеджери, соціологи. Поняття культура вперше запропонував римський оратор
Марк Тулій Цицерон для різного профілю.
Причини появи інтересу до корпоративної культури

за кордоном на

початку 1980- х рр.:
1.

Відбулися

зміни

в

зовнішньому

середовищі

підприємств:

екологічне середовище: забруднення навколишнього середовища; науковотехнічне оточення: обмеження технічних можливостей у вирішенні проблем,
пов'язаних з харчуванням, зростанням безробіття тощо; соціальне середовище:
мотиваційний криза і втрата сенсу життя.
2.

Дані зміни в зовнішньому середовищі призвели до відповідних змін

внутрішньо організаційного середовища: недолік ідентифікації працівника з
підприємством; синдром недовіри між керівником і підлеглим.
Виходячи з цього, були сформульовані наступні завдання для управління:
відповідальність перед суспільством, у тому числі й етична; формування «Ми –
почуття»; облік в управлінні якісних психологічних складових. Вирішення
зазначених завдань спричинило формування концепції корпоративної культури
і зростання інтересу до даного феномену. Подальші дослідження в цій сфері
показали, що політика всіх успішних компаній обов'язково включає в себе
уявлення про корпоративну культуру, як запоруку успіху підприємства.
До сьогоднішнього дня немає чіткої дефініції корпоративної (чи
організаційної) культури, яка б мала всезагальне визначення і однозначне
тлумачення.
Корпоративна культура належить до складних матеріально-духовних
феноменів, системних за своєю суттю. тому розглядати її треба всесторонньо, із
позицій різних сфер знання. Як і будь-яка культура, корпоративна культура
формується і сприймається людською свідомістю, впливає на поведінку
людини й спосіб її почуттів та думок. Через це, обмежуватися організаційноекономічними чи технічно-функціональними підходами замало.
Феномен корпоративної культури вимагає усвідомлення і прийняття
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відповідної позиції з низки проблем, однією із яких є проблема змісту, який
вкладається в це поняття. з позиції методологічної точності, як уже зазначалося,
наукове тлумачення даного поняття відрізняється складністю і різноманітністю
теоретичних підходів. ця обставина пояснюється існуванням різноманітних
світоглядних і методологічних позицій дослідників феномену культури, а також
задачами тих дисциплін, у рамках яких проводяться дослідження.
Визначення корпоративної культури можна умовно поділити на три групи,
що відображають як раціонально – прагматичний, так і феноменологічний
підходи.
Перша група – визначення – характеристики діяльності підприємства та
його членів.
Друга група – визначення, які зводяться до переліку елементів
корпоративної культури.
Третя група – визначення, які трактують корпоративну культуру як
цілісну категорію.
Раціонально – прагматичний підхід передбачає вияв корпоративної
культури через артефакти: формально-ієрархічна структура підприємства,
системи управління, лідерства й мотивації, поведінка персоналу, стиль
спілкування,

взаємозв’язок

із

зовнішнім

середовищем,

Феноменологічний підхід представляє корпоративну

тощо.

культуру як суть

підприємства (а не атрибут) і фактор, який забезпечує умови узгодженого
сприйняття реальності й групової поведінки.
Більшість авторів у своїх визначеннях називають в якості компоненти
корпоративної культури цінності організації, тому можна стверджувати, що
саме цінності є стрижнем корпоративної культури.
Появу концепції корпоративної культури в теорії управління відносять до
початку 80-х років минулого століття. Однак цій події передував тривалий період,
пов'язаний із вивченням соціально-культурних факторів і їх ролі в житті
підприємства. Проблематика корпоративної чи організаційної культури присутня
практично у всіх наукових працях класиків менеджменту[2].
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Взагалі термін «корпоративна культура» виник в США, коли дослідники
почали

вивчати

параметри

діяльності

американських

корпорацій,

які

забезпечували їх успішність і конкурентоздатність. Кожний із підрозділів
корпорації, які часто розміщувалися у різних географічних регіонах,
характеризувався власною культурою. У цьому контексті під корпоративною
культурою розуміють культуру власне корпорації.
Сучасна економічна теорія пропонує нове розуміння корпорації як
об’єднання товариства у всіх формах організації бізнесу із відповідними
нормами, принципами, становищем у суспільстві та специфічними цілями й
інтересами.
Всупереч цьому багато науковців дотримуються думки, що поняття
«організації» є ширшим, бо включає як комерційні (підприємницькі), так і
некомерційні

організації.

Оскільки

культура

притаманна

будь-яким

організаціям, а її зміст, функції, механізм формування є універсальним, то деякі
науковці вважають термін «організаційна культура» загальнішим, який містить
у собі й корпоративну культуру.
Серед головних причин існуючого плюралізму в поглядах на корпоративну
культуру є те, що культура розглядається під різним кутом зору, маючи різні
аспекти. Через це, кожний погляд має право на існування і залежить від того,
що конкретно цікавить кожного дослідника. Однак, якщо класична теорія
менеджменту під терміном організація розуміє насамперед ділову організацію
(корпорацію), то стосовно сфери бізнесу, організаційна культура одержала ще
іншу назву – «корпоративна культура» [4].
Іноді організаційну культуру ототожнюють із культурою організацій, хоч
поняття «організаційна культура» відображає більше ступінь організаційного
впорядкування процесу виробництва і процесу менеджменту організації і є
тільки одним із елементів культури організації.
Виокремлюється підхід до тлумачення організаційної культури, як, власне,
культури організаційної роботи, що значно звужує коло її сутнісного
наповнення. У багатьох визначеннях організаційної і корпоративної культури,
присутні одні й ті ж характеристики: цінності, традиції, переконання,
поведінкові норми, символи та символічні дії, образ сприйняття.
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Змістовне визначення корпоративної культури важливе як із теоретичного,
так і практичного огляду, оскільки від її трактування залежить практична
направленість робіт щодо її формування і розвитку.
Корпоративна культура є найяскравішим виявом єдиної

культури

організації, яка поєднує різні типи людей (акціонери, менеджери, виробничий
персонал) [1].
Корпоративна культура є субкультурою в рамках національної культури,
оскільки має свою усталену систему цінностей, які приймають носії
національної культури, тому вона підвладна закономірностям, властивим для
культури в цілому. Корпоративну культуру можна розглядати як своєрідну
ідеологію управління, націлену на підвищення ділової активності підприємства.
Ідеологія управління проявляється в місії та цілях організації і впливає на:
взаємовідносини працівників із організацією; основні принципи діяльності
працівників та організації загалом; відносини організації до ділових партнерів,
конкурентів,

споживачів;

позиціонування

щодо

суспільства;

загальні

світоглядні позиції[3].
Корпоративну культуру можна розглядати і як важливий складник
нематеріальних активів, що формує інтелектуальний капітал організації,
оскільки вона додає вартість до репутації організації (поняття додаткової
вартості).
У сучасному світі корпоративну культуру слід розглядати як тонко
плановий інструмент ефективного управління. Сьогодні корпоративна
культура стає пріоритетним фактором ділового успіху, оскільки вона задає
орієнтири поведінки: всередині організації, у взаємодії між працівниками на
робочому місці (культура праці), поза організацією, у взаємодії між різними
інституціональними суб’єктами та партнерами по бізнесу [5].
У корпоративній культурі виділяють ефект спадковості – передаються
цінності, традиції, як і знання, що говорить про вічну категорію, а не змінну
(природа, ресурси, техніка, люди). згідно чого, корпоративна культура є
фактором взаємодії людей у процесі діяльності, що включає: категорію часу,
категорію стану (стабільність) і систему цінностей, отже, це ефективніший
інструмент управління, перевірений часом.
177

Можна розглядати корпоративну культуру і моделюванні поведінки людей,
тоді її вважають фактором психологічного впливу. Поведінка всередині
організації відображає підхід до бізнесу, формує відносини на ринку.
корпоративна культура викреслює міцний стрижень організації, що дозволяє
адаптуватися її учасникам до будь-яких змін завдяки сильному психологічному
опору, вірності ідеалам і впевненості в доцільності своєї місії. Інструментами
корпоративної культури виступають тонко-планові речі – це віра,
впевненість, переконання
Отже, визначення і сутність корпоративної культури в сучасному
управлінні сприяє ефективному розвитку підприємства за допомогою нових
підходів наукової думки та тлумачень поняття «корпоративна культура».
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КУЛЬТУРНОЇ
САМОБУТНОСТІ МОЛОДІ ВІННИЧЧИНИ
Висвітлено концептуальні основи національної ідентичності та культурної
самобутності

молоді,

розглянуто

основні

тенденції

культурної

та

національної ідентичності української молоді. Сформовано особливості
національної та культурної ідентичності. Усвідомлення існування прямої
загрози денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у
сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення
формування національної ідентичності та культурної самобутності молоді
м. Вінниці. Запропоновано напрями покращення культурної та національної
ідентичності молоді.
Ключові слова: молоде покоління, національна індентичність, культурна
самобутність.
На сьогодні надзвичайною важливою є проблема національного та
індивідуального вибору, а особливо молодого покоління. Виникла необхідність
практичного з’ясування сучасних тенденцій в орієнтаціях людської свідомості
та поведінки. Актуальність даної проблеми обумовлена як розвитком людської
особистості, так і демократичними змінами, підвищенням міжетнічної
напруженості й конфліктів, посиленням в країні міграційних процесів.
В Україні, у зв’язку з особливостями її історичного розвитку, проблема
національної ідентичності та культурної самобутності має поряд із загальносоціальним яскраво виражене культурне та національне значення. Особливої
уваги

потребує

з’ясування

національної

ідентичності

та

культурної

самобутності молоді з огляду на те, що саме молодь у найближчому
майбутньому стане рушійною силою у збереженні й подальшому розвитку
національної ідентичності та культурної самобутності держави.
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Аналіз зарубіжної наукової літератури з даного питання засвідчує
посилену увагу таких науковців, як Р. Шпорлюк, У. Бімен, П. Бергер,
А. Степан, М. Вейнер, В. Хесле, Е. Хобсбаум, Х. Арендт та ін.
Мета статті - полягає в дослідженні стану національної ідентичності та
культурної

самобутності

сучасної

української

молоді

у

контексті

соціокультурних змін, з'ясування впливу цього стану на процеси соціалізації
молоді.
У теоретичному і практичному аспектах проблема ідентичності – одна з
фундаментальних для соціально-філософської сфери пізнання. Ідентичність є
усвідомленням,

відчуттям,

переживанням

своєї

приналежності

до

різноманітних соціальних спільнот – таких, як сім’я, родина, мала група,
професійна група, клас, територіальна громада, етнос, нація, народ, суспільногромадський рух, держава, людство загалом [1]. Про національну ідентичність
можна говорити як про певну усталеність мовних, етнічних, культурних,
територіальних та інших визначень спільноти, її органічну цілісність і
неповторність. Культурний вимір національної ідентичності виражається в
тому, що спільна культура сприяє створенню зв’язків солідарності серед членів
певної спільноти, даючи їм змогу визнавати одне одного як належних до однієї
нації та уявляти собі, що їхня спільнота окрема від інших і відрізняється від
них.
У зв’язку з цим автором пропонуються напрями покращення національної
ідентичності та культурної самобутності молоді, а саме:
- створення

сприятливого

середовища

для

розвитку

національно-

патріотичного виховання для дітей та молоді;
- забезпечення умов для самореалізації дітей та молоді у житі громади
(у тому числі онлайн);
- формування креативного класу вінничан;
- створення

культурного

коду

вінничан,

інтегрованого розвитку м. Вінниця.
Розглянемо кожен напрям більше детально.
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відповідно

до

Концепції

1.

На сучасному етапі розвитку України, під час існування прямої

загрози денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння під
вплив іншої держави, виникає потреба здійснення системних заходів, які
спрямовані на посилення формування та розвитку національно-патріотичного
виховання дітей та молоді – формування нової особистості українця, що діє на
основі національних та європейських законів та принципів. Заходи, спрямовані
на

національно-патріотичне

виховання

молоді

сприятимуть

набуттю

патріотичного досвіду, готовності до участі в процесах державотворення,
формування толерантного ставлення до інших народів і культур, ствердження
почуття вірності (табл.1).
2. Забезпечення умов для самореалізації дітей та молоді у житі громади (у
тому числі онлайн).
Таблиця 1 – Напрямки діяльності, перелік заходів щодо виконання
цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання
дітей та молоді м. Вінниця на 2021-2024 роки
№
п/п
1

Напрями
діяльності
Іміджеві
заходи з
просування
ідеї
національнопатріотичног
о виховання

2

Історикоправове
виховання

Заходи програми

Очікуваний
результат
Інформування через сайти міської ради,
Налагодження
департаменту освіти та закладів, підпорядкованих
системи
департаменту, щодо заходів з національносповіщення,
патріотичного виховання; створення та
анонсування про
поширення друкованих матеріалів, теле- і
заходи
радіоматеріалів національно-патріотичної
національнотематики та історії; організація фокус-груп у сфері
патріотичного
національно-патріотичного виховання дітей та
виховання.
молоді з метою визначення змін ціннісних
Створення та
орієнтирів молоді, оцінки її ефективності.
поширення
матеріалів,
спрямованих на
національнопатріотичне
виховання.
Круглі столи, зустрічей з людьми, які досягли
Підвищення рівня
успіху у бізнесі, творчості, політиці, шоу-бізнесі, обізнаності молоді
програмуванні і т.п.; «Я став успішним вдома»;
зі сторінками
зустрічей з відомими особистостями, здобутки
історії краю.
яких сприяють розвитку України як сучасної
Покращення
європейської національної держави; просвітницькі
орієнтування
проекти щодо захисту прав дітей та молоді;
молоді в місцевій
проведення та забезпечення тематичних виставок,
топоніміці,
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Продовження таблиці 1
лекцій, ігор присвячених сторінкам історії,
вшануванню пам’ятних дат та видатних постатей;
створення переносних та стаціонарних експозицій
різних епох історії України; збільшення кількості
музейних та методичних матеріалів для
використання у роботі з молоддю, у тому числі у
навчальних закладах міста.

3

Військовопатріотичне
виховання

4

Культурномасові
заходи

5

Спортивні
заходи

обізнаність з її
походженням.
Збільшення
кількості
музейних та
методичних
матеріалів для
використання у
роботі з молоддю.
Пожвавлення
інтересу молоді до
історикотуристичних
маршрутів
Проведення заходів, спрямованих на практичний
Посилення
розвиток та удосконалення військовоспівпраці між
патріотичного виховання дітей та молоді,
різними
проведення семінарів, практикумів та конференцій
організаціями
інструкторів військово-патріотичного виховання;
об’єднаннями та
підвищення рівня знань, умінь та навичок у цьому
установами,
напрямку; залучення допризовної учнівської та
пов’язаними з
студентської молоді до участі у заходах,
військовоспрямованих на підвищення престижу; спільні
патріотичним
заходи з громадськими організаціями учасників
вихованням
АТО; проведення акцій, вишколів, наметових
молоді.
таборів, походів, зборів-походів, військовоПокращення
спортивних ігор, змагань, інших заходів
матеріально
спрямованих на популяризацію військової служби технічної бази для
та вступу до вищих військових начальних закладів; проведення акцій,
залучення інструкторів, фахівців національновишколів,
патріотичного виховання; відновлення та
тренувань,
створення нових смуг перешкод та інших
наметових
військово-спортивних об’єктів; проведення
таборів, походів,
турнірів зі стрільби з елементами тактики.
зборів-походів,
військовоспортивних ігор,
змагань, інших
заходів.
Проведення фестивалів; залучення відомих
Збільшення
успішних українців (музикантів, письменників,
туристичної
спортсменів, художників, науковців тощо) до
привабливості
культурних та мистецьких заходів;
міста, залученості
містян до
культурного
життя
Підвищення
Велопробіги; участь у туристично-спортивних
спортивної
змаганнях обласного та Всеукраїнського рівнів;
підготовки
молоді,
різнопланові спортивні змагання з нагоди
підготовка
до
участі
визначних дат; проведення турнірів з футболу та
у змаганнях різних
інших видів спорту
рівнів.

182

Продовження таблиці 1
6

Оздоровчі
заходи

7

Заходи з
громадянсь
кого
виховання

Тренувальні табори для учнівської молоді;
організація походів, квестів, сплавів, відвідування
рекреаційних зон.
Проект із залученням інвесторів для надання
грантів для учнів та студентів, які мають свої ІТкібер розробки, технічні та наукові винаходи для
впровадження їх в життя; проведення школи
громадянської свідомості; проведення курсу
тренінгів по розвитку особистості; проведення
лідерської школи.

Рекреація молоді
Підвищення рівня
обізнаності та
активності молоді

Основною ланкою молодіжної інфраструктури є Вінницький обласний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який у взаємодії з районними
центрами та іншими структурними підрозділами, причетними до реалізації
молодіжної політики, протягом 2019 р. організував проведення 844 спільних
заходів [3].
На території області здійснюється активна робота щодо створення
обласного

молодіжного

центру.

Для

молоді

забезпечено

можливість

дистанційного навчання за допомогою безкоштовних освітніх порталів «Lingva
Skills» та «Prometheus». Міжнародні організації також беруть участь у
молодіжних інноваціях – ініціативний центр сприяння активності та розвитку
громадського почину (ІСАР) «Єднання», як офіційний представник Youth Bank
International в Україні, розвиває модель Молодіжного банку ініціатив (МБІ).
МБІ – це модель залучення молоді до громадської активності у власній громаді
для надання можливості молоді стати учасниками ініціативних груп з
підготовки проектів покращення життя в громаді, розкрити лідерський
потенціал, розвинути різноманітні компетенції та навички для подальшого
професійного та соціально активного життя. МБІ ефективно приєднують
молодь громади до вирішення проблем шляхом включення в розподіл ресурсів
з фондів громади (або інших організацій) на реалізацію ідей щодо змін життя
громади на краще, сама молодь вирішує, які проекти варто втілити в життя.
У рамках молодіжних форумів «DOBRE ДІЙ» програми «DOBRE»
молодим людям надається можливість розробити та впровадити проекти й
ініціативи у громадах, визначені молоддю як пріоритетні. На форумах учасники
отримують базові навички залучення громадськості та розроблення проектів,
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підкріплені прикладами успішних проектів, уже реалізованих молодими
людьми в Україні. Після форумів молодь самостійно організовує молодіжні
семінари в територіальних громадах, під час яких мешканці визначають
молодіжні пріоритети, напрацьовують ідеї проектів та ініціатив для своїх
громад. Далі молодь представляє ці проекти мешканцям і керівництву громад,
заручається їх підтримкою, у тому числі фінансовою. У цьому процесі молодь
організовується у молодіжні ради, місцеві ініціативні групи та починає
впроваджувати недорогі ініціативи, які допомагають інтеграції громад.
Наразі програма «DOBRE» впроваджує розроблені молодіжні проекти, які
стосуються розвитку спорту та можливостей для здорового способу життя,
удосконалення парків і рекреаційних зон, публічних місць для молоді та STEMосвіти. Після завершення впровадження проектів молодим лідерам буде
запропоноване подальше навчання з основ урядування, реалізації молодіжних
ініціатив, створення системи громадського нагляду та запобігання корупції.
Основним кроком, що підтвердить спроможність громади ефективно
реалізувати молодіжну політику, є створення молодіжного центру/молодіжного
простору, що зосереджував би необхідні для молоді послуги, можливості
проведення вільного часу та всебічного розвитку [2].
Профорієнтаційний проєкт «Fly Up:впевнений старт молоді», який
успішно реалізований департаментом освіти спільно з ГО «Освітній простір.
2.0». Основною метою проєкту є формування позитивного ставлення молоді до
робітничих професій, руйнація стереотипу непрестижності навчання у
професійно-технічному закладі освіти та заохочення молоді обирати робітничі
професії. У 2019 році заходами проєкту охоплено 150 учнів.
Тому, для забезпечення умов для самореалізації дітей та молоді у житі
громади (у тому числі онлайн) рекомендується проводити галузеві курси
підвищення кваліфікації, курси іноземних мов, курси з ІТ-технологій, онлайнкурси з набуття нових знань, бухгалтерські курси, семінари/тренінги,
спрямовані на підвищення професійної підготовки, семінари/тренінги із
започаткування та ведення бізнесу, семінари-тренінги, зорієнтовані на
самовдосконалення особистості [4].
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3.

Формування креативного класу вінничан.

Відповідно до моніторингу культурних та креативних міст 2019 р., який
проводиться Євросоюзом, існує окрема група індикаторів для наглядної
ілюстрації креативної економіки європейських міст, а саме:
o робочі місця в креативному секторі, особливо в секторі ІТ-технологій;
o інновації та інтелектуальна власність.
Тенденція до переходу на фріланс з кожним роком зростає та знаходить
своїх прихильників. Сьогодні люди вже не замикаються у власних квартирах та
кав’ярнях, а переходять працювати до коворкінгів, хабів, антикафе та вільних
просторів (табл.2).
Таблиця 2 – Формування креативного класу вінничан
Вид
креативного
класу
Креативний
простір
«Артинов»

Мета діяльності

iHub
uest-house
Коворкінг
«Кабінет».
Коворкінг
«Level 80»

«Соціохаб»

Школа
урбаністики
«Urban future»

4.

Створює творче середовище, ІТ-сферу, допомагає навчитися, сприяє
розвитку та просто відпочивати. В креативному просторі вже досягли
певного розвитку щоденні тематичні проєкти. До прикладу, щопонеділка —
історичний вечір, щочетверга — кінопокази, у суботу — англійський та
іспанський розмовні клуби, а щонеділі — ігротека та дискусійний клуб
«Твоя думка».
Вже два роки є місцем, де збираються ІТ-фахівці. Тут працюють як і
команди, так і окремі фрілансери
Це поєднання антикафе та квест-кімнати.
Тільки починає переходити на українську мову та змінює специфіку
заходів, котрі тут проводяться. Найчастіше в «Кабінеті» відбуваються
різноманітні навчання, майстер-класи, лекції та зустрічі представників
мережевого бізнесу для обміну досвідом.
Це перший у Вінниці безкоштовний коворкінг. Level 80 унікальний
насамперед тим, що молодь може перебувати тут безкоштовно. Тут
знаходиться велика кількість настільних ігор та декілька столиків, де можна
зібратися і пограти великою компанією, що сприятиме згуртованості
молоді, формуванню нових ідей.
Використовується для спільної роботи вінницьких громадських організацій
та урядовців. NGO-хаб є зоною як для закритих робочих зустрічей
громадських активістів, так і для публічних заходів, зокрема пріоритет
надається подіям, які спонукають до комунікації представників влади та
громадськості.
Формування бачення креативних змін урбаністичних середовищ міста.

Створення культурного коду вінничан, відповідно до Концепції

інтегрованого розвитку м. Вінниця передбачає (табл.3):
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- актуалізувати «культурний код» міста, підсилити інтеркультурність
м. Вінниця;
- надати можливість навчатись протягом життя та розвивати креативність
серед усіх вікових категорій в усіх куточках міста;
- забезпечити профорієнтацію молоді (з фокусом на точні науки та
робітничі спеціальності).
Позитивно впливає на розвиток когнітивного та афективного компонентів
національної ідентичності, що виявляється у збільшенні обсягу знань про
основні ознаки своєї та інших націй; підвищенні чіткості усвідомлення ними
власної національної ідентичності; значущості національної належності.
Таблиця 3 – Створення культурного коду вінничан
Назва проектної
ідеї
Конкурс на розробку
креативних елементів для
наповнення громадського
простору
«Мистецтво на стінах – як
мурали змінюють місто»
Створення сучасного Артцентру
Фестиваль вуличної їжі
Вінниця – колиска
міжнаціональних
міжнародних відносин

Короткий опис
проекту
Проект має на меті розміщення в міському просторі стріт-арту,
інтерактивних скульптурних композицій, запровадження
творчих рішень у сфері озеленення, створення міських
«меблів», малих архітектурних форм.
Проект має на меті розробку політики та розміщення у
міському просторі муралів.
Проєкт спрямовано на створення модернового актуального
Арт-центру. Діяльність Арт-центру: мистецькі покази,
експозиції, семінарські заняття, дискусії, перформанси,
мистецькі майстерні, презентація колекцій, кав’ярня, коворкінг.
Впровадження проекту передбачає проведення на постійній
основі фестивалів «вуличної їжі», створення осередків
«Вінницьких смаколиків» у громадських місцях.
Проект передбачає впровадження заходів з виховання
толерантності з дитинства, формування відповідного
середовища для іноземців, їх юридичну піддержку,
інформаційне супроводження через центра акомодації, обмін
студентами, створення центру з вивчення української мови та
культурних особливостей різних націй, заснування теле- та
радіопроєктів щодо атрибутів, рис та властивостей життя
іноземців, міжкультурного фестивалю.

Таким чином, формування національної ідентичності та культурної
самобутності має поряд із загальносоціальним значенням яскраво виражене
культурне та національне значення формування національної ідентичності у
молоді. Національна ідентичність та культурна самобутність передбачає
формування у молоді національно-культурної ідентичності на основі мови,
національної культури, моральних цінностей.
186

Список використаних джерел:
1. Рибалко Л. М. Формування світогляду молодого покоління як глобальна
проблема сучасності Л. М. Рибалко Педагогічний альманах, 2016.
2. Гнатенко

П.

Четвертий

етап

української

національної

ідеї

Трансформація української національної ідеї / упоряд. П. Гнатенко. Київ: Наш
формат, 2019. 280 с.
3. Департамент культури Вінницької міської ради URL:https://www.vmr.
gov.ua.- (дата звернення: 12.11.2020)
4. Козловець М. Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізації :
Монографія М. А. Козловець, Н. М. Ковтун. Київ: ПАРАПАН, 2015. 348 с.
УДК 339.137.2
Розбіцька Г.В.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА В ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У

статті

наведено

загальну

характеристику

визначення

поняття

конкурентоспроможність підприємства. Визначено основні завдання та сфери
підвищення конкурентоспроможності. Досліджено питання зовнішнього
середовища,

його

вплив

на

управління

підприємством.

Розглянуто

ефективність системи управління підприємством та фактори її формування.
Ключові

слова:

конкурентоспроможність,

підприємство,

зовнішнє

середовище, конкурентні позиції, ефективність управління, бізнес-процеси,
вихідні ресурси.
Сучасний стан ринку характеризується постійною зміною зовнішнього
середовища, мінливістю купівельного попиту, наявністю великої кількості
підприємств різних форм власності, підвищенням невизначеності та ризику.
Для того, щоб вижити, підприємствам необхідно відстежувати і реагувати на
всі зміни, що відбуваються в їх конкурентному середовищі з метою збереження
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своїх позицій на ринку і забезпечення конкурентних переваг. Кожному
підприємству важливо правильно оцінити ринкову ситуацію, з тим, щоб
вибрати ефективні засоби конкуренції, які, з одного боку, були б адекватними
ринковій ситуації в Україні, тенденціям її розвитку, з іншого – специфіці
діяльності підприємства.
Питання підвищення конкурентоспроможності вважається одним з
найважливіших питань економічної теорії та практики. Це важливо для
українських підприємств, що працюють в умовах перехідної економіки,
оскільки їх конкурентні позиції на сучасному світовому ринку все ще
недостатньо високі. Економічна криза, високий рівень амортизації виробничих
фондів та низька якість управління ускладнюють вирішення проблеми
підвищення конкурентоспроможності організації на ринку.
Досвід останніх років показує, що далеко не всі вітчизняні підприємства
готові

до

ведення

конкурентної

боротьби.

Навіть

володіння

конкурентоспроможною продукцією не дозволяє багатьом з них ефективно
реалізовувати цю перевагу через відсутність практики використання всього
комплексу маркетингу: гнучкої асортиментної і цінової політики, адекватної
організації каналів розподілу, ефективних методів стимулювання продажів
тощо. У зв’язку з цим проблема управління конкурентоспроможністю на
сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки актуалізується і потребує
поглиблення наукових пошуків в цьому напрямі.
Проблематикою підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
в мінливому зовнішньому оточенні займаються такі відомі фахівці як:
Л. Піддубна, Н. Тарнавська, Г. Яковлєва, Л. Гриніва, О. Рожкова, О.Паршина,
О. Янковоий та ін. [1]
Вивченням складу та структури факторів зовнішнього середовища та їх
впливу на ефективність системи управління, досліджуються у працях таких
відомих науковців

як: Н. Тулєнкова, І. І. Мазура, В. Д. Шапіро,

Н. Г. Ольдерогге, М. М. Максимцова, А. В. Ігнатьєва, М. А. Комарова,
Н. І. Кабушкіна, П. В. Журавльова, Р. С. Седегова, В. Г. Янчевського,
М. Вудкока, Д. Френсіса, Р. Каплана, Д. Нортона, Е. Нілі, К. Адамса,
М. Кеннерлі, З. П. Румянцевої та ін. [2].
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Мета

статті

-

дослідження

можливостей

підвищення

рівня

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств з урахуванням впливу
факторів зовнішнього середовища.
Конкурентоспроможність є однією з центральних категорій сучасної
економіки, і визначає ефективність та стабільність механізму ринкового
функціонування господарюючого суб’єкта.
Конкурентоспроможність – це здатність підприємства створювати,
виробляти та продавати товари та послуги більш ефективними і продуктивними
методами і способами ніж це роблять основні конкуренти. Порівняно з іншими
представниками тих самих або суміжних галузей всередині та поза
національною

економікою,

конкурентоспроможність

підприємства

може

розглядатися як його головна перевага [3].
Поняття «конкурентоспроможність» пов’язане з поняттям «конкуренція»,
проявляється в умовах конкуренції

є багатоаспектним поняттям, що часто

використовується в теорії економічного аналізу та практиці.
За сучасних умов функціонування головною метою будь-якого бізнесу
виступає забезпечення економічної безпеки діяльності господарюючого
суб’єкта, як на внутрішньому ринку України так і на зовнішніх ринках. З цією
метою

підприємствам

виробникам

продукції,

потрібно

постійно

відслідковувати зміни попиту на ринку, досліджувати вартість сировинних
ресурсів, можливості існуючих каналів товароруху і збуту продукції та інші
фактори впливу зовнішнього середовища на їхню діяльність.

Питання ж

підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, у свою чергу,
залежить від ступеня використання новітніх підходів в управлінні організацією,
стратегічного менеджменту, стратегічного та оперативного контролінгу, а
також стратегічного маркетингу. Тому, актуальності набуває проблема
розробки ефективної індивідуальної стратегії суб’єкта господарювання, що
здатна перетворити підприємство на лідера ринку.
Слід розуміти, що конкурентоспроможність підприємства виступає однією
з основних ринкових категорій, а її життєвий цикл є змінним та динамічним.
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Основу

конкурентоспроможності

підприємства

безперечно

складає

конкурентоспроможність продукції, яку воно виготовляє. У свою чергу
конкурентоспроможність

будь-якої продукції може суттєво змінюватись

залежно від ринкових умов функціонування, динаміки зміни цін, поведінки
покупців, посередників, конкурентів, а також зміни власної маркетингової
стратегії

і таким чином по різному формувати конкурентоспроможність

організації.
Конкурентоспроможність підприємства спроможна забезпечити висока
ефективність виробництва завдяки використанню сучасного технологічного
обладнання, висококваліфікованого досвідченого, мотивованого персоналу,
професіоналізму системи менеджменту завойовувати та утримувати стійки
позиції на ринку упродовж тривалого періоду часу, Все це, можливо завдяки
використання основних засад маркетингового управління.
Підвищення конкурентоспроможності - це процес змін, що вимагає
існування корпоративного управління та чітко визначеної стратегії. Сьогодні
вкрай важливо формувати стратегію, яка б враховувала всі аспекти допомого та
протидій.
Процес підвищення конкурентоспроможності також неможливий без
удосконалення взаємодії різних елементів організації і довкілля. Саме зовнішнє
середовище виступає постачальником «вхідних» величин і саме воно виступає
у ролі головного споживача виготовленої продукції підприємства. Без
гармонійних, партнерських відносин між даними контрагентами не може бути
мови про високий рівень конкурентоспроможності.
У країнах з розвиненою ринковою економікою конкурентоспроможність
підприємства є результатом взаємодії факторів, що виникають в результаті
об’єктивного розвитку продуктивних сил суспільства і проявляється в
удосконаленні товарів та послуг для клієнтів, підвищенні їхньої якості,
доступності до споживання. Конкурентоспроможність можна оцінювати як
порівняння

конкурентних

позицій

декількох
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підприємств

на

ринку.

Обов’язковою вимогою при цьому повинно виступати порівняння наступних
оціночних параметрів виробництва:
- рівень технологій;
- потенційний рівень обладнання, спроможний надавати можливість
виготовляти продукції згідно вимог споживача;
- рівень знань, вмінь і навичок персоналу їх відповідності сучасним
вимогам;
- рівень інновацій, особливо у виробничій, комунікаційній та збутовій
сферах організації бізнесу;
- система управління та її відповідність сучасним вимогам;
- рівень маркетингової політики;
- експортно-імпортні можливості.
Оцінка конкурентоспроможності продукції – це порівняння певної
продукції в певний період часу, відносно аналогічних можливостей товарів
конкурентів на цьому ж ринку. Оцінювати конкурентоспроможності продукції
можна

різними

методами.

Вибір

конкретного

метода

оцінки

конкурентоспроможності залежить від таких факторів, як: специфіка продукту,
споживча

якість,

характеристики

зовнішнє

тощо.

оформлення,

Загалом

упаковка,

оцінювання

реклама,

технічні

конкурентоспроможності

підприємства виступає складним і багатогранним явищем, яке зводиться до
оцінки системи показників, які характеризують різні сторони діяльності
підприємства, що саме і формують його конкурентоспроможність.
Конкурентоспроможність

характеризується

і

рядом

специфічних

властивостей притаманних організації, найважливішою з яких, варто вважати,
спроможність своєчасно реагувати на маркетингові ініціативи конкурентів.
Дана реакція має сприяти збереженню конкурентних позицій підприємства та
по можливості їх поступового зростання.
До основних властивостей конкурентоспроможності, варто віднести її
відносність, динамічність, складність та прогностичний характер. Відносність
конкурентоспроможності проявляється в тому, що вона може бути визначена
лише по відношенню до конкретного об’єкту ринкових відносин та в умовах
визначеного ринку або його окремого сегменту.
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Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства можливе за
рахунок

цінової чи нецінової конкуренції. Зростання цінової конкуренції

забезпечується за рахунок зниження собівартості виробництва, підвищення
ефективності використання ресурсів підприємства і, на цій основі, зниження
ціни продукції. Підвищення нецінової конкуренції відбувається, в основному,
завдяки

якісному

поліпшенню

елементів

внутрішнього

потенціалу

підприємства. Таким чином, конкурентоспроможність продукції, як результат
реалізації конкурентоспроможності підприємства безпосередньо впливає на
основні

економічні

показники

діяльності

підприємства.

Випуск

неконкурентоспроможної продукції часто є головною причиною появи
«ланцюгів» неплатежів і зупинки підприємств.
В зовнішньому середовищі, в межах якого функціонує підприємство,
можна виділити ряд чинників, що впливають на можливість організації
створювати конкурентоспроможний бізнес. Дані чинники поділяються на дві
групи, саме чинники мікро і макросередовища. До макросередовища відносять
загальне оточення, яке характеризує соціально-економічні відносини у
суспільстві. Мікросередовища це середовище, яке охоплює суб’єкти і сили, що
здійснюють безпосередній вплив на конкретне підприємство. До них
відносяться покупці, постачальники, конкуренти, наймані працівники, власники
капіталу,

контактні

аудиторії,

державні

установи

тобто

все

те,

що

безпосередньо впливає на бізнес і на що також можна впливати з боку
менеджменту підприємства.
На

відміну від

мікро, макросередовище

здійснює об’єктивний,

опосередкований вплів на діяльність господарюючого суб’єкта. На перший
погляд непомітний, а на середньострокову перспективу досить суттєвий,
завуальований вплів чинників макросередовища може привести до досить
суттєвих втрат організації на ринку.
Отже, рівень пристосування до зовнішнього середовища означає рувень
ефективності управління. В процесі управління підприємством зовнішнє
середовище формує вимоги до продукції її якості, вартості, тим самим дозволяє
приймати об’єктивні управлінські рішення стосовно організації власного
бізнесу, саме формувати конкурентоспроможність.
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Утриманню

власних

ринкових

позицій

та

зміцненню

конкурентоспроможності сприятиме [1]:
- усунення бар'єрів підприємницькій діяльності, зменшення податкового
тиску;
- удосконалення законодавства в галузі підприємницької діяльності;
- забезпечення платоспроможного попиту населення;
- державна підтримка новостворених підприємств: створення служб
інформації про новітні технології, зміни у законодавстві, перспективні ринки
збуту;
- фінансове стимулювання інноваційної діяльності підприємств щодо
створення нових товарів і послуг.
Важливими сферами підвищення конкурентоспроможності, на наш погляд,
також виступають [1]:
- управління інноваціями та технологіями;
- процес виробництва;
- використання інформації;
- управління людськими ресурсами;
- управління змінами тощо.
Таким чином, однією з найважливіших проблем розвитку економіки
України є проблема підвищення ефективності суспільного виробництва при
зосередженні зусиль на випуску конкурентоспроможної продукції – основи
конкурентоспроможності підприємства.
Перелічені заходи будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності
підприємства та його продукції і всієї економіки загалом. Менеджменту
підприємства варто орієнтуватися на те, щоб конкурентоспроможність
пропозиції, наявних ресурсів і управління були достатні для реалізації вибраної
конкурентної стратегії та отримання бажаних результатів діяльності.
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Скрипченко Ю.Ю.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ
У статті розглянуто концептуальні засади корпоративної культури,
узагальнено погляди різних науковців щодо її суті, визначено її роль і місце в
системі менеджменту організацій та підвищення конкурентоспроможності.
Досліджено та узагальнено значення корпоративної культури як інструменту
ефективного

управління

підприємством,

її

вплив

на

підвищення

конкурентоспроможності й формування позитивного іміджу організацій.
Розкрито механізм її формування, структуру, види та функції. Означено
проблеми та перешкоди на шляху впровадження корпоративних цінностей та
наголошено на потребі їх широкого впровадження.
Ключові

слова:

корпоративна

культура,

корпоративне

управління,

конкурентоспроможність, конкурентна перевага, стратегічний інструмент,
менеджмент.
Культура компанії є невід’ємною частиною бізнесу. Вона зачіпає
практично всі аспекти діяльності компанії. Від підбору кращих талантів до
підвищення задоволеності співробітників – це основа щасливого трудового
колективу. Без позитивної корпоративної культури багато співробітників
будуть боротися за те, щоб знайти реальну цінність у своїй роботі, а це
призводить до різноманітних негативних наслідків для вашого прибутку [1].
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Інформація про корпоративну або організаційну культуру в бізнесі і інших
організаціях, таких як університети, виникла в 1960-х роках. Термін
«корпоративна культура» розвинувся на початку 1980-х років і став широко
відомий до 1990-х років. Корпоративна культура використовувалася в ці
періоди менеджерами, соціологами та іншими вченими для опису характеру
компанії. Вона включала в себе узагальнені переконання і моделі поведінки,
систему цінностей компанії в цілому, стратегії управління, комунікацію і
ставлення співробітників, робоче середовище і ставлення до роботи [2].
Корпоративна культура включає в себе міфи про походження компанії через
харизматичних генеральних директорів (CEO), а також візуальні символи, такі
як логотипи і товарні знаки.
Корпоративна культура за визначенням впливає на діяльність фірми. У
багатьох корпораціях «культура» дуже рано була створена харизматичною
діяльністю і керівництвом засновника. Але в міру того, як основні тенденції
стають глибоко інституціоналізовані, корпоративна культура також стає
інституційною звичкою, яку набувають новачки. У реальній практиці
«переосмислення» корпорації зверху вниз, отже, займає час і відбувається
тільки при сильному лідерства.
Формування стійкої конкурентної переваги для компанії є в списку цілей
кожного генерального директора та власника бізнесу по всьому світу.
Конкурентні переваги, засновані на ціноутворенні, продукті чи процесах, часто
нетривалі. Це непросте завдання, яке сприятиме постійному зростанню та
підтримці конкурентних переваг у будь-якій галузі. Сучасні умови є досить
нестабільними. Конкуренція зростає з кожним днем. Технології розвиваються
шаленими темпами. Клієнти вимагають швидшого, більш чуйного та
персоналізованого обслуговування. Цінність та очікування співробітників
змінюються. Однією з конкурентних переваг, яку потрібно використовувати
послідовно – є культура компанії. Культура унікальна для організації,
допомагаючи формувати фірмовий стиль компанії, покращуючи утримання
співробітників, надихаючи та мотивуючи людей. Дедалі більше керівники
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сучасних організацій усвідомлюють потребу у свідомості стратегії формування
корпоративної культури. У 2016 році компанія «Deloіtte» провела опитування
на тему

«Глобальні тенденції розвитку людського капіталу», результати

показали, що 86% людей характеризували культуру компанії як потенційну
конкурентну перевагу.
Згідно статті «Harvard Busіness Revіew» за 2019 рік, позитивна
корпоративна

культура

допомагає

компаніям

досягти

значно

вищої

організаційної ефективності, включаючи підвищення продуктивності праці,
залучення працівників, фінансові показники та задоволеність споживачів.
Сильна культура підвищує прихильність та залучення, одночасно сприяючи
співпраці, спілкуванню та колективній роботі, - що означає позитивний досвід
співробітників та хороший результат [8].
Позитивна культура компанії не тільки збільшує прихильність ваших
співробітників до компанії та приносить користь їхньому фізичному та
психічному благополуччю, але це також позитивно впливає на стосунки
компанії з клієнтами.
Недавнє дослідження показало, що задоволеність робочим місцем тісно
пов’язано із задоволеністю споживачів. Наприклад, TraderJoe’s постійно
оцінюється як одне з найкращих місць для роботи завдяки своїй гнучкості та
емпатії до співробітників. Як результат, клієнти також високо оцінили свій
досвід покупок. У 2018 році компанія TraderJoe’s звітувала 15 млрд. доларів
доходу порівняно з продуктовими конкурентами, такими як Wegman (8,3 млрд.
доларів) та Sprouts (3,59 млрд доларів). Інші дослідження показали, що коли
працівники задоволені, вони також на 58% частіше допомагають клієнтам [20].
Крім того, не потрібно глибоке дослідження, щоб зрозуміти, коли
зайнятість та задоволеність співробітників низька. Клієнти можуть легко
відчути, коли з компанією щось не так. Створюючи хорошу культуру компанії,
клієнти також повинні бути частиною цього досвіду.
В сьогоднішніх умовах, Інтернет (здебільшого завдяки соціальним медіа)
зараз став на першу щабель репутації компанії. Якщо культура компанії погана,
це стане очевидним у соціальних мережах чи деінде в Інтернеті.
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До прикладу ,найгірший піар-рік Uber та UnіtedAіrlіnes. Обидві компанії
стали майже синонімом поганого досвіду споживачів та токсичної культури
роботи. Тобто, моральна доброчесність клієнта таких компаній, як Uber та
UnіtedAіrlіnes може також бути поставлена під сумнів [7].
Основним в розвитку організації в

конкурентному середовищі є такі

елементи як ,творчість та інновації. Надихаюча культура компанії може
розвивати творчі здібності та підживлювати інновації, полегшуючи командне
вирішення проблем та прийняття рішень, що сприяє подальшим бізнес-цілям.
Насправді, дослідження, проведене з компаніями Кремнієвої долини, показало,
що фірми, що мають доброзичливу культуру, майже в чотири рази частіше
узгоджують свою інноваційну стратегію зі своєю загальною бізнес-стратегією.
А також , сильна та правильно побудована культура компаній – це магніт для
співробітників, як перспективних, так і постійних. Люди хочуть бути частиною
організації - вони хочуть працювати з людьми, які поділяють їхні цінності, тому набір найвищих талантів є набагато меншою проблемою.

А

співробітники, які відчувають натхнення в культурі, місії та їх колегах, не
будуть переходити до іншої компанії.
Тобто, корпоративна культура компанії може бути стійкою конкурентною
перевагою для тих компаній, які бажають визначити пріоритети цінностей своїх
людей.

Насправді підтримка розвитку позитивної культури може зіграти

важливу роль в узгодженні співробітників із загальними цілями організації,
заохочуючи всіх до спільного бачення.
Сьогодні успішні підприємства використовують не лише знання та досвід
своїх співробітників, але й свою готовність впоратися з усіма складними
завданнями. Це дозволяє працівникам легше справлятися з усіма проблемами.
Отже, добре керовані підприємства використовують свою корпоративну
культуру як ефективний інструмент управління або спрямування своїх колег.
Система цінностей, стандартів та звичок впливає на поведінку та результати
діяльності всіх працівників. Позитивна корпоративна культура сприяє
готовності працівників брати участь у цілях підприємства, зміцнювати їх
197

ініціативність

та

якість

роботи,

підтримувати

їхню

лояльність

та

відповідальність перед підприємством та робити комунікації всередині
підприємства більш ефективна. Кожна корпоративна культура повинна бути
встановлена заздалегідь і спрямована стратегічно для того, щоб утримуватися,
щоб через нього можна було ідентифікувати підприємство на ринку, щоб бути
легко впізнаваною для потенційних клієнтів. Для працівника, щоб стати
успішним та ефективним, це так неминуче визнати та адаптуватись до
корпоративної

культури

роботодавця.

При

управлінні

корпоративною

культурою це важливо усвідомити, що він створений насамперед для
працівників; мова йде про цінності підприємства, місію та бачення з якими
співробітники знайомляться і приймаються ними.
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Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД
У даній статті розглянуто аналізування проблеми основних принципів
побудови

проектування

організаційної

структури

підприємства.

Проаналізовано досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених, які також
приділяли увагу даній проблемі. Описано етапи формування організаційних
структур підприємства. Визначені напрями її удосконалення за умови переходу
до органічних організаційних структур.
Ключові слова: етапи, підприємство, конкурентоспроможність, організаційна
структура управління, раціональність.
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Постановка проблеми та її звязок з актуальними теоретичними або
практичними завданнями. На сьогоднішній день головною проблемою багатьох
підприємств є формування ефективної структури управління, яка за короткі
терміни реагувала б на зміни на ринках збуту продукції. Процеси, які
відбуваються не лише в підприємствах, а загалом в економіці України,
зумовлені

необхідністю вивчення

існуючих

підходів до проектування

організаційних структур управління підприємством. Основним способом
усунення існуючих недоліків структури управління підприємством є її
оптимізація. Створення ефективної організаційної структури, яка активно
підвищить рівень функціонування підприємства та вплине на його стійкість в
конкурентному середовищі. Правильна організація системи управління, яка
залежить від специфіки роботи всіх його структурних підрозділів є однією з
головних умов ефективного функціонування підприємства, тому дуже важливо,
аби керівники вміли правильно обирати ту структуру, яка чітко відображатиме
цілі і задачі підприємства, а також адекватно розподіляти зусилля та старання
співробітників, які працюють задля покращення розвитку організації та
підвищують рівень конкурентоспроможності.
Метою написання статті є висвітлення результатів дослідження актуальних
проблем побудови організаційної структури, теоретичне узагальнення засад її
оптимізації з точки зору ефективного управління підприємством.
У дослідженні організаційних структур управління підприємством вагоме
місце належить таким вченим: Бабчинська О.І., Корж Н.В., Зайченко К. С.,
Лилик І. В. та інші.
Науковці Бабчинська О.І., Корж Н.В., під організаційною структурою
розуміють

впорядковану

сукупність

підрозділів,

які

формують

рівні

управління, їх взаємозв'язки та механізми управління організацією [1; 4]. Для
Зайченко К. С. організаційна структура – це впорядкована сукупність органів,
які дають змогу управляти організацією та її відносинами [2]. Лилик І. В.
розуміє під організаційною структурою сукупність взаємопов'язаних елементів
об'єктів управління [5].
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Аналіз поглядів і позицій вчених щодо сутності організаційної структури
дозволяє дійти висновку, що організаційна структура – цe cукупніcть певних
рівнів управління, які фoрмуютьcя нa кoжнoму підприємcтві відповідно до його
цілeй

тa

зaвдaнь,

відoбрaжaючи

при

цьoму взаємозв'язки

між його

підрозділами, їхню ієрaрхічну пoбудoву. У рамках цієї структури протікає весь
управлінський процес, у якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій
та професійної спеціалізації" [1]. При цьому структурні підрозділи всередині
підприємства (відділи, служби тощо) повинні виникати там, де необхідно
перетворити інформаційні потоки у відповідну кількісну або якісну форму.
"Існують певні принципи та методи, яких обов’язково дотримуються при
формуванні структур на всіх рівнях управління, основними з них є:
1. Відповідність організаційної структури цілям управлінської діяльності, а
не навпаки, що допомагає значно скоротити витрати на управління.
2. Оптимізація поділу праці: створення повністю завантажених робочих
місць, усунення протилежних функцій. Дотримання цього принципу дає змогу
забезпечити оптимальне завантаження кожного працівника, зберегти творчий
характер роботи.
3. Обов’язкова розробка посадових обов’язків, визначення прав кожного
працівника

при

формуванні

організаційної

структури

управління,

що

забезпечить уникнення дублювання функцій, втрати частини функцій.
4. Дотримання відповідності повноважень обов’язкам - невиконання цього
принципу завдає економічної і моральної шкоди організаційній структурі
управління.
5. Відповідність

організаційної

структури

управління

зовнішньому

середовищу - невиконання цього принципу приводить до збільшення витрат
часу на доведення управлінських рішень [2].
Дотримання названих принципів у комплексі допомагає оптимізувати
кількість рівнів управління і зв’язків між ними. Завищення обсягу рівнів і
зв’язків - це зайві витрати на виконання необхідних функцій управління і ріст
некерованості організаційної системи. Перевірка дотримання перелічених
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принципів рекомендується як один із найважливіших напрямів управлінського
аналізу існуючих організаційних структур управління [4]. Крім того, будь-яка
організаційна структура повинна забезпечити безперешкодний рух всіх
інформаційних потоків та прийняття управлінських рішень.
Необхідно зазначити, що більшість організаційних структур українських
підприємств досі залишаються лінійно-функціональними. Якщo зoвнішнє
ceрeдoвищe cтaбільнішe, в ньoму cпocтeрігaютьcя незначні зміни, то
підприємства мoжуть цілком успішно зacтocувaти мeхaніcтичні oргcтруктури,
що мають малу гнучкіcть і вимaгaють більшe зуcиль для їх зміни.
Проте,

в

сучасних

умовах

динамічного

зовнішнього

середовища

організаційна структура повинна бути гнучкою, здатною вчасно реагувати на
зміни. Такими є органічні (aдaптивні) cтруктури, які мaють рoзмиті мeжі
управління. Для них характерне слабке або помірне використання формальних
правил

і

процедур,

децентралізація

прийняття

рішень,

амбіційна

відповідальність, неформальні міжособистісні стосунки. В підприємствах з
таким типом оргструктур, як правило, зустрічається невелика кількість рівнів
правління, структурні підрозділи мають великі права в прийнятті рішень,
можливі постійні зміни лідерів в залежності від характеру вирішуваних
проблем. На підприємстві з адаптивним типом органічних структур формується
система норм і цінностей в процесі обговорень та узгоджень, для працівників
збільшуються можливості для самовираження і саморозвитку, закріплення
роботи за інтегрованими проектними групами може бути на тимчасовій основі.
До органічних типів структур нaлeжaть мaтричні, прoeктні, мнoжинні і тoму
пoдібні організації, що неодмінно відрізняються вeликoю гнучкіcтю у взaємoдії
із зoвнішнім ceрeдoвищeм [5].
У сучасному світі дедалі поширенішими стають мережеві організаційні
структури. Такі структури є сукупністю самостійних фірм або спеціалізованих
одиниць,

що

координуються

за

допомогою

ринкових

механізмів

і

взаємопов'язаних ланцюжком замовлень і договірних відносин. Мережеві
оргструктури бувають внутрішніми, динамічними і стабільними [4]. Внутрішні
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мережі дають змогу використовувати всередині організації принцип вільного
підприємництва завдяки створенню так званих організаційних ринків, які
передбачають взаємодію між підрозділами організації на основі ринкових цін.
Стабільні мережі характеризуються тим, що значна частина робіт передається
підрядникам, які можуть не належати до основного підприємства. У випадку
динамічних мереж головне підприємство управляє капіталами й іншими
організаціями з метою досягнення своїх цілей.
До переваг мережевих оргструктур можна віднести найбільш гнучке
пристосування до середовища, професійний менеджмент, найнижчі накладні
витрати на утримання персоналу, розвиток підприємства разом із середовищем
і кожним окремим учасником мережі. Однак, у той же час, застосування такої
структури може привести до зменшення головними управлінцями владних
повноважень та втрати контролю над ресурсами. Також варто відзначити, що в
процесі діяльності підприємства ризик недозволеного використання знань буде
високим.
У реальній практиці керівництво підприємства може використовувати різні
види оргструктур у змішаному вигляді, що дозволяє досягати поставлених
цілей в найкоротший термін.
Таким чином, організаційна структура – цe cукупніcть певних рівнів
управління, які фoрмуютьcя нa кoжнoму підприємcтві відповідно до його цілeй
тa зaвдaнь, відoбрaжaючи при цьoму взаємозв'язки між його підрозділами, їхню
ієрaрхічну пoбудoву. Кожна організаційна структура мaє низку cпільних
фaктoрів, щo впливaють нa неї, зокрема – цe лaнки упрaвління, oкрeмі
прaцівники та віднocини між ними, які фoрмують гoризoнтaльний тa
вeртикaльний пoділ; cтупінь цeнтрaлізaції та децентралізації; розподіл функцій
упрaвління, зaвдaнь, пoвнoвaжeнь між підрoзділaми тa відображення зв'язків
між ними; інфoрмaційні взaємoзв'язки; чиceльніcть прaцівників, кількіcть рівнів
управління; кількість підрозділів, зaлeжнo від вeличини підприємcтвa;
інфoрмaційнo-тeхнічнe забезпечення. Особливу роль в умовах ринку відіграють
чинники зовнішнього середовища, які безпосередньо впливають на результати
діяльності підприємства.
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УДК 339.1
Степура Ю.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ
ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД
У

статті

досліджено

особливості

стратегій

підвищення

конкурентоспроможності. Розкрито поняття конкурентоспроможності у
ресторанному

бізнесі,

розглянуто

теоретичні

основи

конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства, методи
підвищення якості послуг.
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Ключові

слова:

конкурентоспроможність,

ресторанний

бізнес,

аналіз

конкурентоспроможності, SWOT-аналіз, метод "SERVQUAL".
Ресторанне обслуговування є однією з найбільш прибуткових галузей
світового господарства XXI ст. і стає провідним напрямком економічного і
соціального розвитку. На сьогодні саме сфера послуг формує економіку
багатьох держав і регіонів, стає важливим фактором стабільного розвитку
світової індустрії гостинності. Основним призначенням ресторанної галузі є
забезпечення населення кулінарними продуктами, організація високого рівня
обслуговування відповідно до його потреб та організація дозвілля.
Поняття конкурентоспроможності вимагає врахування усіх основних
елементів механізму конкуренції. Конкурентоспроможність формується на
різних рівнях: послуги, підприємства, галузі (ринки), регіон, країна. У зв’язку з
цим

необхідно

розрізняти

конкурентоспроможність

товару

(послуги),

підприємства, галузі, регіони, країни [4].
Для

розуміння

сутності

конкурентоспроможності

підприємств

ресторанного господарства необхідно враховувати особливості підприємства як
системи, що характеризується наявністю входу та виходу системи, зв’язку із
зовнішнім середовищем, зворотного зв’язку, внутрішньою структурованістю.
Складність

процесу

зумовлюється

також

впливом

багатьох

факторів

забезпечення конкурентоспроможності [4].
У галузі ресторанного господарства вони характеризуються внутрішньою
атмосферою (не помітною споживачу), матеріальною і нематеріальною якістю
обслуговування, створенням комфортних психологічних умов для відвідувачів,
а також витратами часу на обслуговування [4].
У сучасній економіці чітко видно перехід від порівняльних переваг
через низькі витрати на оплату праці та природні ресурси до конкурентних
переваг на основі розвиненого інноваційного середовища, нових організаційних
та інституційних форм, унікальних продуктів та

технологій,

для

яких

стратегію потрібно постійно формулювати. Розробка відповідних інструментів
для конкурентоспроможності. Загальний підхід до розробки інструментів
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підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку полягає в тому, що
фактори

підвищення

конкурентоспроможності підприємств з точки зору

споживчої орієнтації є виправданими. Іншими словами, враховується перехід
від конкуренції до використання порівняльних ознак, що призводить до
низьких витрат на оплату праці, природних ресурсів та конкурентних переваг
на основі компетенцій, цінностей, інновацій та орієнтації на споживача [3].
Не вдаючись детально до цієї полеміки, наголосимо, що з практичної
точки зору конкурентоспроможності є відносною характеристикою, яка
відображає конкурентний потенціал конкретного суб'єкта господарювання в
порівнянні з його конкурентами. Тільки для доступності конкуренції є сенс
говорити про конкурентоспроможність окремих учасників ринку. У даних
відомими фахівцями визначеннях конкурентоспроможності підприємства так
або інакше підкреслюється, що це здатність суб'єкта ринкових відносин
успішно діяти на ринку поряд з аналогічними конкуруючими суб’єктами ринку
або з подібними предметами, які функціонують на даному ринку [1].
Концепція

розробки

конкурентної

стратегії

базується на теорії

стратегічного управління та відображає концептуальний апарат у визначенні
понять,

що характеризують

стратегію.

Розглянемо

детальніше склад та

структуру предметів і утворень:
- принципи розробки стратегії;
- визначення місця призначення на цільовому ринку;
- положення на ринку;
- конкурентні переваги;
- критерії прийняття рішень;
- досягнення стратегічних цілей.

Розробка стратегій підвищення конкурентоспроможності підприємств у
конкурентному середовищі - це процес прийняття управлінських рішень щодо
пріоритетності фінансування функціональних стратегій для забезпечення
конкурентних переваг на ринку.
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Використовуючи такий підхід, конкурентна стратегія розглядається з трьох
перспектив:
− як спосіб досягнення стратегічних цілей;
− як характеристика мети та завдання діяльності підприємств на ринку;
− як обраний напрям розвитку з необхідним ресурсним потенціалом [3].
Конкурентоспроможність – це ринкова категорія, що має динамічний,
мінливий характер. Так, при незмінних якісних характеристиках товару, його
конкурентоспроможність може змінюватися в широких межах залежно від
кон'юнктури ринку, дій конкурентів, зміни цін, рекламних заходів тощо.
Конкурентоспроможність підприємства повинна забезпечуватися такими
показниками, як висока виробнича ефективність, яка реалізується завдяки
сучасному обладнанню, технологіям, кваліфікованими працівниками та
здатністю завоювати й тривалий час утримувати стійкі позиції на ринку, що
забезпечується завдяки ефективному використанню принципів маркетингового
управління.
Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є:
-застосування наукових підходів до стратегічного менеджменту;
-забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління;
-застосування сучасних методів дослідження й розробок (програмноцільове планування, теорія прийняття рішень і т.д.);
-розгляд взаємозв'язків функцій управління будь-яким процесом на всіх
стадіях життєвого циклу об'єкта;
-формування системи заходів із забезпечення конкурентоспроможності
різних об'єктів.
Аналізуючи

визначення

сутності

«конкурентоспроможність»

виділити наступні ознаки даного поняття (рис. 1.).
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Рисунок 1 – Класифікація конкурентоспроможності
за певними ознаками [6]
Аналіз конкурентоспроможності підприємства на ринку допускає вивчення
факторів, що впливають на відношення покупців до підприємства та її
продукції і як результат — зміна частки продукції підприємства на ринку. Усі
фактори конкурентоспроможності можна умовно розділити на зовнішні й
внутрішні (рис. 2).
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Фактори конкурентоспроможності підприємства

ЗОВНІШНІ

ВНУТРІШНІ

- політична ситуація в
державі;

-система та методи
управління підприємством;

- економічні зв’язки»;

- рівень організації процесу
виробництва на
підприємстві;

- наявність конкурентів;
- розміщення виробничих
сил;
- наявність сировинних
ресурсів;
- рівень техніки та
технологій;

- прогнозування та
планування;
- орієнтація на
маркетингову концепцію;

- інноваційні технології
виробництва;

Рисунок 2 – Фактори, що впливають на конкурентоспроможність
підприємства
Вплив цих факторів є суттєвими на підвищення конкурентоспроможності
підприємства. Підприємство намагається здійснити ефективний збут за рахунок
реалізації продукції, що користується попитом на ринку, стимулювання
збільшення об’ємів продаж, розширення ринків збуту. Аналіз внутрішніх
факторів впливу тісно пов’язаний з аналізом господарської діяльності
підприємства.
Основним засобом конкурентної боротьби 52% вважають ціну, 30% –
якість продукції та асортимент, 15% – рекламу. В даному випадку ресторатори
нехтують такими важливими чинниками, як якість обслуговування, інтер’єр,
дотримання санітарно-гігієнічних норм, наявність кваліфікованого персоналу.
На основі узагальнення та аналізу результатів досліджень вітчизняних і
зарубіжних учених, пропонуємо для оцінки конкурентоспроможності закладу
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ресторанного господарства використовувати такі основні чинники, як
продукція, послуги, персонал, імідж та ціна (рис. 3) [7].
Конкурентоспроможність підприємств ресторанного
господарства
Продукція

Послуги

Персонал

Імідж

Ціни на
продукція

-

Асортимент
Привабливість зовнішнього виду
страв
Смакові якості страв

-

Унікальність
Широта

-

Дотримання санітарно-гігієнічних
норм
Майстерність обслуговування
Комунікабельність

-

Оснащеність приміщень
Оформлення залу
Стиль залу

-

Середній чек
Система знижок

-

Рисунок 3 – Основні чинники конкурентоспроможності підприємств
ресторанного господарства
В умовах ринкової економіки конкуренція є формою економічної боротьби
між окремими суб’єктами ринку за кращі умови задоволення свого попиту,
кращі умови та результати господарювання. Галузева конкуренція передбачає
суперництво окремих підприємств-продавців товарів та послуг у задоволенні
потреб споживачів, в обсягах реалізації товарів та послуг, в частках
обслуговування ринку та відповідно масі одержаного прибутку. Існує багато
методів визначення конкурентоспроможності підприємства, які мають свою
характеристику переваги та недоліки. Найбільш відомі з них наведені в табл. 1.
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Таблиця 1 – Методи оцінки конкурентоспроможності ресторанного
закладу [5]
Назва

Характеристика

Переваги

Недоліки

Матричні
методи

В основі лежить побудова
матриць: БКГ, Портера,
моделі групи Мак-Кінсі,
«Привабливість галузі –
конкурентоспроможність»
та інших.

Висока
адекватність
оцінки

Методи, які
базуються на
проведенні
оцінки
конкурентоспро
можно сті
продукції або
послуги
Методи, які
базуються на
теорії
ефективної
конкуренції

Конкурентоспроможність
підприємства та товару
(послуги) знаходяться в
прямій залежності.
Визначається відношення
«ціна – якість»

Оцінка
конкурентоспром
ожності
виробленого
товару чи
послуги

Потреба наявності
точної
маркетингової
інформації;
неможливість
проведення аналізу
причин ситуації
Відсутність повної
характеристики
слабких і сильних
сторін підприємства

Найбільш конкурентними
є ті підприємства, в яких
налагоджена робота всіх
підрозділів.
Досліджуються переваги
наявності робочих
ресурсів
Конкурентоспроможність
– величина інтегральна по
відношенню до поточної
конкурентоспроможності
та конкурентного
потенціалу, які в рамках
інтегрального показника
можуть відрізнятися

Врахування
різних елементів
роботи
підприємства

Комплексні
методи, на
основі
інтегральної
оцінки

Можливість
прогнозування
майбутньої
динаміки
конкурентоспром
ожності
підприємства

Рівень
конкурентоспромож
ності підприємства
визначається сумою
різних елементів цієї
складної системи,
що є помилковим
Визначення
поточної та
потенціальної
конкурентоспромож
ності здійснюється
методами,
вказаними вище,
тому їх недоліки
можуть перейти на
даний метод

Результати аналізу табл.1 демонструють, що наведені методи мають свої
особливості, переваги та недоліки. Деякі дають можливість визначити
конкурентоздатність певного товару чи послуги, інші в свою чергу –
конкурентоздатність підприємства взагалі. Але кожен з даних методів має свої
недоліки, вони не дають повноцінної відповіді на питання: «Що наразі потрібно
сучасному споживачеві?», тому пропонується інший підхід до визначення
конкурентоспроможності підприємства [5].
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З метою реалізації цілей дослідження та специфіки цієї діяльності
підприємства вважають за необхідне застосовувати методи опитування, SWOTаналіз та метод "SERVQUAL".
Один з найпоширеніших інструментів

стратегічного аналізу є метод

SWOT-аналізу – це метод стратегічного планування, полягає у виявленні
факторів

внутрішнього

та

зовнішнього

середовища

підприємства.

Найефективніша в організації обслуговування є техніка "SERVQUAL". Цей
спосіб має широке застосування в секторі послуг, щоб зрозуміти особливості
сприйняття цільової аудиторії щодо її потреб у послузі, а також з метою
вимірювання якості послуг самою організацією, дає загальне розуміння якості
послуги на основі відмінностей між очікуваннями клієнтів та що вони
отримали. Крім того, ця модель може використовуватись для розуміння
особливостей сприйняття працівниками організації стосовно якості для того
щоб зрозуміти, як їх можна вдосконалити [2].
Отже, для оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного
господарства пропонуємо використовувати систему чинників, що відображають
відповідність продукції та послуг закладу попиту споживачів та формують
сильну конкурентну позицію підприємства. Враховуючи різноманітність
чинників конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства,
перспективними є подальші дослідження з обґрунтування і впровадження
конкурентних стратегій, які б могли забезпечити формування і підтримку
високого рівня конкурентоспроможності і довгострокових конкурентних
переваг.
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УДК 364.01
Стефанцов Я.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Здійснено вивчення необхідності застосування інформаційних технологій в
системі управління персоналом вітчизняних компаній. Встановлено, що нині
існує велика кількість програмних продуктів для забезпечення прийняття
ефективних управлінських рішень щодо управління трудовим потенціалом
компаній.
Ключові слова: персонал, кадри, інформаційнй ситеми, управління персоналом,
програмний продукт.
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Кваліфікований персонал являється важливим чинником успішного
розвитку та функціонування підприємницьких структур. Коли компанія
знаходиться в фазі активного зростання і розвитку, наявність людських
ресурсів стає особливо важливим. Традиційні основи побудови системи
управління персоналом в даний час зазнають радикальних змін в зв'язку з
постійно зростаючим ринком IT-продуктів, технологій та рішень. Тому
компаніям необхідно адаптувати підходи, методи і процедури системи
управління персоналом до потреб сучасного ринку.
Аналізу проблем управління персоналом присвячено праці багатьох
вітчизняних та закордонних учених: Д. Богині, В. Весніна, О. Віханського,
Б. Генкіна, Дж. Грейсона, Г. Деслєра, В. Дятлова, А. Єгоршина, А. Кібанова,
А. Колота, Дж. Лафти, А. Пула, Е. Старобинського, А. Шегди, С. Шекшні та ін.
Але дослідження питань сучасної практики використання інформаційних
технологій в управлінні персоналом на підприємствах вимагає дедалі більшої
уваги. Зростає науковий інтерес до розвитку сучасних інформаційних систем
управління персоналом, що зумовлює актуальність цього напряму дослідження.
Мета статті полягає в ознайомленні з існуючими зарубіжними та
вітчизняними

інформаційними

програмними

продуктами

управління

персоналом.
В умовах соціально-економічної кризи в Україні вивчення питань щодо
підвищення

ефективності

управління

діяльністю

з

використанням

інформаційних систем залишаються актуальними.
Новітня система HR (HumanResources) складається з ряду технологій, які
автоматизують і спрощують роботу з співробітниками на всіх рівнях, від
оперативного (щоденна обробка даних) до стратегічного (прийняття рішень
щодо розвитку бізнесу). Якщо у компанії є ефективна система управління
трудовими ресурсами, вона буде ефективно працювати з системами, що
використовують дані персоналу в своїх процесах [1, с.217].
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Аналіз практики інших країн показав, що в економічно розвинених країнах
досить тривалий час функціонують інформаційні системи і високі технології
для організації праці співробітників компанії [2, с.112].
Для організації системи управління кадрами підприємства традиційно
використовують такі програми. [3]:
- «PersonPro 2.0» і «PersonPro 2.0 SQL»;
- Інформаційно-пошукова система "Персонал" Протока;
- Додаток «Відділ кадрів» пакету X - DOOR 5 від компанії Soft – Taxi;
- IT Enterprise;
- Clobbi;
- IS Pro.
Щоб мати можливість оцінити застосування інформаційних систем в
системі управління персоналом в компанії, потрібно виділити основні
позитивні фактори:
- уникнення наслідків помилкових рішень і зменшення витрат при цих
рішеннях
- сприяння росту продуктивності співробітників і підвищення ефективності
окреслених завдань;
- кар'єрні можливості для співробітників;
- скорочення часу на збір і обробку інформації, отриманої компанією;
- зниження інтенсивності та складності роботи;
- забезпечення точності і швидкості обробки даних;
- зв’язок з різними частинами компанії;
- найбільш ефективне поєднання вмінь та навичок персоналу [4, с. 142].
Основними недоліками впровадження інформаційних систем в компанії є:
- висока прозорість інформаційних систем, які можуть надати третім
особам доступ до внутрішньої інформації;
- високий ризик розповсюдження особистих даних співробітників;
- необхідність підготовки спеціально кваліфікованих співробітників для
обслуговування існуючих ІС;
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- додаткові витрати на підвищення кваліфікації співробітників;
- проблеми з сумісністю сучасних ІС зі старими системами і програмними
площадками [4, с. 142].
Порівнюючи західні програми управління персоналом з українськими,
важливо відзначити, що вони більш ефективні і безпечні.
В світі набули широкого розповсюдження системи управління [4]:
- Система управління персоналом SAP;
- Scala HR; - Axapta HR Management;
- IRenaissanceHumanResources / Зарплата;
- Oracle Personnel Analyzer.
Це програмне забезпечення в основному використовується в тих фірмах,
де інвесторами або компаніями-партнерами є зарубіжні компанії. Мають місце
стримувальні фактори при впровадженні іншими компаніями зумовлені:
- відносно високий рівень витрат на застосування зарубіжних ІС та
регулярні оновлення обладнання, на якому встановлені ці системи;
- західні інформаційні системи можуть бути впроваджені в великих
компаніях з кількістю співробітників понад 1000 чоловік.
- у процесі роботи можуть виникнути невдоволення і нерозуміння,
оскільки модель управління людськими ресурсами вітчизняних і зарубіжних
компаній істотно різниться.
- багато зарубіжних інформаційних систем включають програми, які «не
потрібні» вітчизняним компаніям, тобто їх не можна використовувати в
адміністративному процесі.
Нині розроблено і функціонує безліч спеціальних комп’ютерних програм
для управління людськими ресурсами. До них належать такі програми:
Програма «1С: Зарплата та управління персоналом для України», яка є
потужним інструментом реалізації кадрової політики компанії, а також
автоматизує різні підрозділи корпоративного управління кадрами:
планування потреби в кадрах;
забезпечення штатом персоналу;
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управління навчанням персоналу;
відображення заробітної плати та податків з неї та їх впливу на сукупні
витрати підприємства;
управління фінансовою мотивацією працівників;
ефективне планування найму персоналу тощо.
Ця програма має багато переваг, серед яких:
прозорість програмного забезпечення 1С;
уніфікована технологічна платформа;
можливість

створювати

або

вдосконалювати

окремі

проекти

з

урахуванням бізнес-процесів кожної організації;
наявність великої кількості потенційних співробітників для роботи у
компанії, в якій реалізовані рішення на основі 1С.
До недоліків програми 1С можна віднести:
платне оновлення програмного забезпечення;
необхідність замовлення послуг підтримки програмного забезпечення
1С;
погана безпека та захищеність інформації, що використовується 1С.
Окрім згаданих вище комплексних систем управління персоналом, існують
такі програми, як БОСС-Кадровик та «Персонал».
Програма БОСС-Кадровик входить в комплекс систем управління
людськими ресурсами та призначена для автоматизації роботи відділу кадрів,
планової та обліково-економічної служби компанії. Система застосовується для
вирішення питань, пов'язаних з централізованим управлінням персоналом
компанії:
планування організаційної структури та кадрової політики;
оперативний облік руху персоналу;
забезпечення документообігу з персоналу та обліку праці;
планування робочого часу і облік їх використання;
бухгалтерський облік роботи і розрахунок заробітної плати;
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підбір персоналу на керівні посади;
пошук фахівців на ринку праці;
зберігання архівів без часового обмеження та ін.
Система БОСС-Кадровик може функціонувати автономно і може бути
інтегрованою з різними системами і програмними продуктами.
Однак спроба його реалізувати породжує ряд проблем. По-перше, вартість
даного програмного продукту. Межа економічної рентабельності придбання
для компанії становить не менше трьохсот співробітників.
Але навіть якщо питання вартості продукту не являється перепоною, то її
необхідно реалізувати через реалізацію низки заходів щодо забезпечення
ефективності роботи БОСС-Кадровик:
створення цілісної інформаційно-обчислювальної мережі;
навчання менеджерів всіх служб і підрозділів компанії в даному
програмному середовищі;
пристосування і настройка програми для взаємодії з персоналом
компанії.
Програма управління кадрами «Персонал» являється не дуже дорогою та
професійною програмою, що автоматизує кадровий процес і здійснює допомогу
в процесі керування персоналом компаній з різною структурою власності і
різною кількістю співробітників [5, с.122]. Програма «Персонал» кадрова
програма має безліч функції, за допомогою яких можна вирішити практично всі
дії, необхідні для управління працівник. У системі втілений документообіг
персоналу, який забезпечує створення і друк документів в регламентованій і
вільній формі.
Переваги цієї програми:
втілені всі кадрові функції, які здійснюють автоматизацію процесу
управління людськими ресурсами та безліч додаткових функцій;
можливість застосування даної програми в організаціях будь-якої
специфіки;
можна працювати з будь-яким числом співробітників;
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програма безстроково записує всю історію співробітників, відділів та
документів з можливістю отримання необхідної інформації на будь-яку дату.
«Персонал» - програма також має недоліки, такі як погана безпека і захист
інформації.
Широко поширена думка, що продуктивний ефект від прийняття HRсистем відчувається в компаніях, коли кількість їх працівників перевищує 1000.
Західні розробники запевняють, що впровадження модулів HR дозволяє будьякій компанії досягти організаційного, економічного та соціального результату.
Організаційні наслідки дозволяють:
скоротити час прийняття рішень на всіх рівнях управління компанією;
покращити якість прийняття управлінських рішень;
забезпечити ефективну звітність для органів державного управління
відповідно до законодавчих та нормативних вимог України.
Економічний результат визначається наступним:
зниження адміністративних витрат на управління персоналом;
зростання ефективності використання трудового потенціалу;
максимальне застосування професійних якостей конкретного працівника
компанії.
Соціальні наслідки передбачають:
зберігання та ведення повної індивідуальної історії зайнятості персоналу
компанії;
навчання персоналу та просування найбільш перспективних працівників
компанії;
проектування кар’єрного зростання та професійне навчання.
Таким чином, важливо розуміти, що при визначенні доцільності
використання ІТ-систем важливість ґрунтовного та системного аналізу повинна
розглядатися як необхідна передумова системи управління персоналом
підприємства. Без інформації про персонал та її аналізу неможливе ефективне
функціонування та розвиток бізнес - структур. Досвід успішних компаній
показує, що їх досягнення залежать від належного функціонування ІТ-систем,
які активно використовуються при прийнятті управлінських рішень в системі
управління персоналом.
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Таргонська А.С.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ
СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ
У статті обґрунтовано теоретичні засади формування комунікаційних
стратегій

маркетингу

впровадження
базуються

готельних

комунікативних
на

послуг.

стратегій

Розглядаються
розвитку

соціально-комунікативної

проблеми

підприємств,

взаємодії.

що

Детально

характеризуються концепція комунікаційної стратегії, як одна з ключових
концепцій розвитку та посилення діяльності підприємств сфери гостинності.
Ключові слова:, сфера гостинності, туристична діяльність, комунікативна
стратегія
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Нині, людство спромоглося добитися висот у значній частині сфер
існування. Основним фактором, який сприяв такому розвитку, був процес
спілкування, який можна розглядати як основу, за допомогою якого досвід
передавався з покоління в покоління. Минулого століття стався прорив у сфері
інформаційно-комунікаційних

технологій.

Інформаційно-комунікаційні

технології зараз є невід’ємною складовою людського існування, тому що їм
вдається забезпечити доступ до інформації, її генерацію, обробку та зберігання.
Водночас,

увагу

необхідно

приділяти

комунікаційним

процесам,

орієнтованим на стратегії розвитку в секторі гостинності, за допомогою
інтеграційного маркетингового спілкування. Зрештою, необхідний постійний
зв’язок між органами державної влади організаціями сфери гостинності та
споживачами

туристичних

продуктів,

засобами

масової

інформації

та

потенційними клієнтами щодо поточних проблем розробки, проектування та
просування туристичних продуктів за допомогою комунікаційних стратегій. .
Вивчення проблем розробки та реалізації комунікаційних стратегій для
підприємств сфери гостинності, походить з таких причин:
- невисокий рівень інформаційно-комунікаційного забезпечення сфери
гостинності.
- розбіжність споживчих очікувань щодо надання послуг у сфері
відпочинку і гостинності, та реальних результатів.
- Відсутність координації між регіональними та місцевими організаціями
сфери гостинності.
Розробив теоретичне розуміння стратегій комунікативного розвитку:
М. Армстронг, Є.В. Назаренко , А.І. Єгорова, Н.Б. Сітка. На думку деяких
авторів, існує кілька підходів до вивчення концепції комунікаційних стратегій і
тактик, заснованих на теоретичних засадах різних дисциплін, що вивчають
спілкування. Проблеми розвитку
характеру

сфери

гостинності

діяльності та питання комунікативного
вивчали:

Беркович

В.І.,

Головашенко А.І., Медведь Н.І., Божко Л.Д., Євтушенко Н. А.
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Гарбар

А.В.,

Дане дослідження, під поняття комунікативних стратегій розвитку, розуміє
комплекс дій, впроваджених працівниками сфери гостинності, яка націлена на
потенційних клієнтів шляхом прийняття та передачі інформації. Комунікативна
політика сфери гостинності пропонує не тільки різні способи завоювання долі
на ринку туристичних послуг, але і також удосконалює сектор гостинності
ефективними технологіями управління. Правильно впроваджена система
спілкування є гарантом взаєморозуміння. Події в рамках комунікаційної
стратегії розвитку сфери гостинності в регіоні допоможуть встановити
безперебійні стосунки з майбутніми клієнтами , дозволять швидко реагувати на
постійні переміни у соціальному середовищі.
Метою статті є встановлення, формування та втілення комунікативних
стратегій розвитку сфери гостинності.
Основними продуктами комунікаційної стратегії надання послуг у сфері
гостинності є спілкування, яке можна вважати складним, неоднозначним
явищем, завдяки якому можна охопити всі системи контактів та відносин.
Сьогодні інтегрована маркетингова комунікація відіграє ключову роль у
розробці комунікаційних стратегій. Інтегрована маркетингова комунікація
може навчити читача через інформативні заходи, спрямовані на розуміння
замовника, його потреб та соціальної відповідальності перед ним. Основними
елементами інтегрованих маркетингових комунікацій є рекламні та PRтехнології, які можуть застосовуватися на будь-якому етапі комунікаційної
політики - від планування до просування туристичних продуктів у регіоні. Для
розробки ефективної стратегії для Житомирської області, потрібно створити
наскрізну базу для національного гостинного ринку та міжнародної арени
гостинного сектору, також необхідний чіткий план розвитку комунікацій.
Основним завданням такого плану повинно бути чітке визначення меж
відповідальності за результат реклами, маркетингу та PR.
Кожна складова повинна зіграти свою роль: реклама для розповсюдження
контрольованої та доступної інформації про гостинний продукт, маркетингова
діяльність для підтримки продажів та отримання послуг у регіоні, PR має
створити позитивну репутацію та привабливий імідж гостинної сфери
житомирської області.
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Комунікаційні стратегії поєднують усі елементи маркетингової комунікації
- від реклами до консультування - та допомагають національній громадськості
наблизитись до взаємоприйнятих.
Основними продуктами комунікаційних стратегій, крім спілкування є
технології. Технологія дозволяє точно застосовувати та передавати інформацію
одержувачу,

а

також

швидше

поширювати

технологічні

інновації

в

комунікаційній системі, щоб більш інтенсивно застосовувати комунікаційні
стратегії. Завдяки своїй ефективності комунікативні стратегії широко визнані.
Комунікативні стратегії дозволяють вирішити дві проблеми.
1. Організація системи комунікаційних повідомлень з використанням
різних комунікаційних засобів, які б не суперечили один одному та були б
скоординовані між собою.
2. Досягнення максимізації ефективності комунікативних стратегій через
пошук оптимальних комбінацій основних комунікаційних засобів.
Виділяють такі основні принципи реалізації комунікативних стратегій:
1) ті, що базуються на основі споживчого сприйняття та діяльності;
2) ті, що інтегрують стратегію регіонального туристичного розвитку
загалом з потребами і видами діяльності конкретного споживача;
3) ті, що координують усі бізнес-комунікації в рамках набору інтегрованих
маркетингових комунікацій;
4) ті, контактують зі споживачем і ведуть з ним діалог;
Підбиваючи підсумки, можна дійти до таких висновків:
- комунікаційні стратегії чинять основний вплив на регіональний ринок
сфери гостинності;
- комунікаційна стратегія здатна вирішувати як і пасивні задачі, так і
всебічно вивчати

потреби

споживачів і адаптувати до них запропоновані

послуги;
- комунікативні стратегії впливають на формування попиту, стимулювання
збуту, з метою збільшення обсягів продажу, підвищення ефективності та
прибутковості діяльності на ринку.
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Здобувач освiтнього ступеня «бакалавр»
Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
У

статті

розглянуто

теоретико-методологічні

засади

ефективності

управлінських рішень в сфері публічного управління та охарактеризовано
підходи до дослідження поняття «управлінські рішення». Досліджено процес
ухвалення управлінських рішень у сфері державного управління та визначено
напрямки його удосконалення.
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Ключові слова: управлінські рішення, процес ухвалення управлінських рішень,
система державного управління, органи публічної влади, публічна влада,
публічне управління.
Постaновкa

пpоблеми.

Управлінські

рішення,

що

приймаються

в

публічному адмініструванні досить складні та різноманітні, що ускладнює
процес їх прийняття. Відомо, що саме прийняття рішень є основою
управлінської діяльності взагалі та в публічному адмініструванні зокрема.
По причині, що публічне управління є складним соціально-економічним
процесом, прийняття рішень в його сфері потребує багато часу та зусиль на збір
та обробку інформації, а помилки

можуть призвести до соціальної

нестабільності і непередбачуваних наслідків у майбутньому. Рішення, що
приймаються на рівні держави і стосуються всього суспільства або
найважливіших його сфер, можуть регулювати поведінку всіх основних
соціальних груп та окремих громадян, повинні мати високу якість, помилки
можуть призвести навіть до краху державного устрою країни. Загальними
особливостями системи публічного управління та адміністрування є її
масштабність, складність, монополія на законодавчу та нормативно-правову
діяльність, різноманіття управлінських процесів в органах влади і управління.
Фоpмулювaння цiлей стaттi. Метою статті є дослідження теоретикометодологічних засади ефективності управлінських рішень в сфері публічного
управління в умовах вдосконалення їх діяльності.
Посилaння нa сучaснi дослiдження тa публiкaцiї. Питанням, пов’язаним з
процесом розробки і прийняття управлінських рішень у сфері публічного
управління, присвячена ціла низка праць таких науковців, як: В. Бакуменко,
Т. Лозинська, В. Тимцуник, Ю. Ковбасюк, Ю. Сурмін, М. Снітчук, В. Чиркин та
ін. Однак, особливості прийняття управлінських рішень саме в публічній сфері
розкрито в цих працях недостатньою мірою. Тож, дослідження особливостей
ефективного ухвалення управлінських рішень у сфері публічного управління
стає все більш актуальним.
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Виклaд основного мaтеpiaлу дослiдження. В умовах сьогодення постійно
відбувається трансформація поняття «управлінське рішення», що ґрунтується
на більш чіткому визначенні місця таких рішень в управлінській діяльності.
Прийняття

управлінських

рішень

розглядається

як

суттєва

частина

управлінського процесу з послідовними етапами виявлення та діагностування
проблемних ситуацій, розробкою альтернатив та вибором однієї з них, що
найбільше задовольняє можливість виходу з ситуації, що склалася.
Складним елементом у будь-якій системі управління вважається феномен
«управлінського рішення». Змістовною ознакою «управлінського рішення» є те,
що воно приймається при застосуванні всієї системи управління організацією
та лише суб’єктом управління – керівником організації або колегіальним
органом управління.
Слід зазначити, що існує безліч підходів до дослідження феномена
«управлінське рішення», однак аналіз наукових робіт показав, що більшість
науковців виокремлює три основних, які обґрунтовують всі інші: класичний,
адміністративний та ірраціональний. В основі класичного підходу Н. Хрущ та
інші визначають принцип раціональності у прийнятті рішень [6, с. 42]. З позиції
класичного підходу дослідник визначає наступні основні характеристики для
особи, яка приймає рішення: чітка мета; раціональна система врахування
переваг за ступенем їх важливості; повна інформація з проблемної ситуації та
щодо можливих альтернатив і наслідків їх реалізації; мета отримати
максимальні переваги в результаті кращого вибору. Класичний (раціональний)
підхід розглядається як нормативний, тобто визначає, як потрібно діяти, але не
враховує реальні відхилення у процесі прийняття рішень. Класична модель
відповідає управлінським рішенням, що мають чітку програму, ситуаціям
упевненості, коли в наявності вся необхідна інформація, яка дозволяє
спрогнозувати вірогідність результатів [1].
Адміністративний підхід в теорії прийняття управлінських рішень для осіб,
що їх приймають, вирізняється наступними рисами: відсутністю повної
інформації про проблемну ситуацію та щодо можливих альтернатив;
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нездатність або несхильність особи, яка приймає рішення, передбачити
наслідки

реалізації

альтернатив.

Враховуючи

адміністративний

підхід,

визначено феномен «прийняття управлінських рішень» як процес, у ході якого
для кожного моменту, з метою реалізації, обирається лише одна з доступних
альтернатив [4, с. 80].
Ірраціональний підхід ґрунтується на тому, що управлінські рішення
приймаються без врахування результатів дослідження можливих альтернатив.
Він застосовується для пошуку креативних рішень; формування управлінських
рішень в умовах обмеженого часу; у випадках нав’язування керівництвом
власних рішень [6, с. 43]. Ірраціональним є той підхід, в основу якого
покладено вплив свідомості окремої особистості та специфіки взаємовідносин в
організації на процес прийняття рішень.
Звернемо увагу, що управлінське рішення у сфері державного управління
може охоплювати все суспільство або найбільш актуальні його елементи та
регулювати поведінку всіх соціальних груп.
Основними вимогами до управлінських рішень в державному управлінні є
[5]: «...законність (відповідність чинному законодавству України, визнаним
нормам міжнародного права); врахування рішень державних органів вищого
рівня і попередньо прийнятих власних рішень (узгодженість з раніше
прийнятими рішеннями означає перш за все послідовність, несуперечливість
розвитку); наукова обґрунтованість, своєчасність і реалістичність; базування на
повній, точній та об’єктивній і вірогідній інформації, врахування досвіду;
відповідність кінцевій меті, чітке визначення головної ланки, пріоритетних
цілей і завдань; компетентність: рішення приймає лише орган чи керівник, який
має на це право, і адресує його організаціям чи керівникам, наділеним
відповідними повноваженнями для виконання; конкретність: чітке визначення
заходів, термінів виконання і відповідальних виконавців; повнота і зрозумілість
змісту, послідовність і логічність викладу».
Таким чином, основними ознаками державно-управлінських рішень є:
− прийняття органами державної влади;
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− формування на їх основі державно-управлінських впливів;
− спрямованість на вирішення проблем державного рівня;
− обов’язковість для виконання всіма передбаченими в них особами,
підприємствами, організаціями, установами, органами державної влади;
− належність до державно-управлінських відносин;
− оформлення у вигляді законодавчих та інших нормативно-правових
актів, політичних рішень (доктрин, стратегій, концепцій), програмно-цільових
документів (програм, проектів, сценаріїв, планів), організаційно-розпорядчих
рішень (розпоряджень, доручень тощо);
− першочерговість забезпечення необхідними державними ресурсами [8].
Для України вкрай важливим є шлях системних реформ, які стосуються
всіх сфер життя та від своєчасності і швидкості реалізації яких залежіть
майбутнє України. Для реалізації будь-яких реформ потрібно мати ефективну
систему управління у публічній сфері, ефективність якої залежіть від
організації процесу прийняття управлінських рішень.
Процес прийняття управлінських рішень має обов’язкові основні складові:
проблемну ситуацію, що склалася та потребує вирішення; цілі, яких потрібно
досягти; набір певних альтернатив та обґрунтування вибору однієї з
запропонованих альтернатив. Прийняте рішення є результатом перетворення
вхідної інформації про проблему через творче бачення того, хто приймає це
рішення.
Розглядаючи прийняття рішень як процес, що об’єднує ці аспекти,
науковці виділяють основні етапи цього процесу. Погодимося з О. Кузьміним і
О. Мельником, що виокремлюють наступні етапи прийняття управлінських
рішень [3]:
1. Наявність ситуації, яка потребує вирішення, збір та аналіз інформації
щодо нагальної проблеми.
2. Виявлення та оцінювання альтернатив, закладених у розроблених
методах менеджменту.
3. Прийняття управлінського рішення (узаконення альтернативи).
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4. Реалізація управлінського рішення та оцінювання результатів.
5. Контроль за виконанням рішення, що дозволяє виявити відхилення та
встановити зворотний зв’язок між керуючою та керованою підсистемами.
У процесах публічного управління систематично виникає потреба в
ухваленні рішень щодо проблем розвитку: економічного, соціального,
гуманітарного, екологічного, технологічного тощо. Від таких рішень залежить
культурний, освітній, науковий, технологічний рівень країни (галузі, регіону,
території), її місце та роль у процесах світового розвитку. Під час ухвалення
таких

рішень

забезпечувати

необхідно

орієнтуватися

конкурентність

на

результатів

світовий

рівень

(політичних,

розвитку,

економічних,

технологічних та ін.), що отримані як їхній наслідок.
Усталеним підходом до формування управлінських рішень є їхній розгляд
у складі єдиного управлінського процесу. Аналіз останнього дозволяє виділити
так звану модель раціонального ухвалення рішень. У найбільш узагальненому
вигляді

ця

модель

містить

такі

блоки:

підготовку

до

розроблення

управлінського рішення; розроблення цього рішення та його ухвалення. Етап
підготовки до розроблення управлінського рішення виконується в такій
послідовності та складається з таких дій: отримання інформації про ситуацію
(аналітичний матеріал); визначення цілей (побудова дерев цілей і визначення
критеріїв, ранжирування цілей за

пріоритетами); розроблення системи

оцінювання (формування індексів та індикаторів, розрахунок рейтингів,
розроблення умов тендерів, визначення порівняльних оцінок і пріоритетів);
аналіз ситуації (виявлення чинників, що визначають розвиток організації,
зокрема можливостей ресурсного забезпечення); діагностування ситуацій
(виділення основних проблем і визначення їхнього впливу на досягнення
бажаного

стану

організації);

розроблення

прогнозу

розвитку

ситуації

(застосування методів експертного прогнозування).
Виявлено, що специфікою прийняття управлінських рішень в сучасних
умовах є:
1)

проблемна ситуація, що має ознаки невизначеності та/або ризику. У
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цьому контексті необхідне не лише врахування стану (часткова, неповна,
повна) і виду (перспективна, ретроспективна, технічна, стохастична, природна,
цілеспрямованої протидії, цільова, умовна, лінгвістична) невизначеності, а й
прогнозування її можливого рівня (високий, середній, незначний) та виду
ризику (екологічний, соціальний, професійний);
2)

статус і повноваження органів державної влади приймати ті чи інші

управлінські рішення. Наголошується на тому, що у сфері державної служби як
нормативні використовуються раціональні моделі прийняття управлінських
рішень, але в сучасних

умовах

превалюють ірраціональні

моделі з

домінуванням особистісного фактора;
3)

пріоритетність

механізмів

забезпечення

процесів

прийняття

управлінських рішень в сучасних умовах. Констатовано, що в умовах
визначеності

пріоритетність механізмів визначається за такою логікою:

нормативно-правовий,

фінансово-економічний,

адміністративно-

організаційний, інформаційно-комунікаційний та соціально-психологічний,
проте в умовах невизначеності та ризиків соціально-психологічний механізм
посідає перше місце [7, с. 42].
Систему українського державного управління необхідно модернізувати за
всіма складовими частинами, як-от: нормативно-правова система державного
управління та місцевого самоврядування в аспекті зміцнення законності; функції
державного управління в аспекті їхньої відповідності сучасній моделі держави;
суб’єкти державного управління, насамперед вищі органи державної влади, в
аспекті підвищення ефективності ухвалення управлінських рішень; механізми,
технології й
демократизації,

інструменти державного управління в
насичення

досягненнями

аспекті спрощення,

науково-технічного

прогресу;

адміністративні послуги держави в аспекті їхньої гуманізації; державного
службовця в аспекті перетворення на дійсного професійного та морального слугу
народу; людини в аспекті перетворення на активного громадянина.
Отже, можна виділити наступні особливості прийняття управлінських
рішень в публічній сфері: рішення стосуються широкого загалу, зачіпають різні
верстви населення як одночасно, так і окремо. Рішення приймаються в умовах
невизначеності через мінливість економічної та політичної ситуації в країні та в
регіонах, в умовах суперечливості та непрозорості цілей, нечітких критеріях
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ефективності того чи іншого рішення [5]. Якщо прийняте рішення буде
недостатньо обґрунтованим, помилки в прийнятті управлінських рішень в
публічному управлінні можуть дорого коштувати, як місцевим громадам, так і
країні в цілому. Процес ухвалення рішень у публічній сфері вимагає більших
компромісів, та навичок ведення переговорів з різними соціальними шарами
населення для досягнення консенсусу в суспільстві.
Оптимізація процесів управління в цілому, та процесів прийняття
управлінських

рішень

зокрема,

є

важливим

кроком

до

забезпечення

ефективного функціонування не лише окремих суб’єктів господарювання, а й
держави.
Отже, від ефективності прийняття управлінських рішень органами
публічної влади залежить забезпечення високих стандартів якості життя,
надання якісних послуг, сталий розвиток громадянського суспільства та
добробут держави в цілому.
Список використаних джерел:
1. Воронов О. І. Прогнозування як інструмент формування управлінських
рішень у сфері державного управління. Право та державне управління. 2015.
№ 4 (21). С. 117-122.
2. Кальниш Ю. Г., Лозинська Т. М., Тимцуник В. І. Публічне управління та
адміністрування: навчальний посібник. М-во освіти і науки України, Полтава.
держ. аграр. акад., 2015. 280 с.
3. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. К.:
Академвидав, 2003. 416 с.
4. Саймон Г. А. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів
прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції, пер. з
англ. К. : АртЕк, 2001. 375 с.
5. Снітчук М. О. Підготовка та прийняття управлінських рішень. URL:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4PUs9CHMaSUJ:cpk.org.ua
/files/pidgotovka_ta%2520priynat tia.doc+ &cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (дата
звернення: 13.01.2021).
6. Хрущ Н. А., Корпан О. С., Желіховська М. В. Проблеми прийняття
управлінських рішень в системі стратегічного управління підприємствами.
Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 1. С. 41-45.
231

7. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері:
європейський вимір для України: практич. посіб; Швейцарсько-український
проект «Підтримка децентралізації в Україні. DESPRO». К. : ТОВ ―Софія-А‖.
2012. 80 с.
8. Larisa Rodchenko, Oksana Volkova, Vasyl Kopytko, Maksym Tsutskiridze,
Iryna Ageieva, Olena Nikoliuk (2019) Modelling the Risk Management of Financial
Investments by the Fisher Criterion in Public Administration Volume-8 Issue-9, July
2019, ISSN: 2278-3075 (Online) Published By: Blue Eyes Intelligence Engineering
& Sciences Publication, p. 66-69.
УДК 658.155
Токарчук Р.М.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Визначено, що функціонування підприємств значною мірою визначається
системою управління запасами і являється важливою складовою загальної
системи корпоративного управління. Вказані основні проблеми управління
виробничими запасами та встановлені основні аспекти ефективності їх
використання.
Ключові слова: запаси, виробничі запаси, матеріальні ресурси, управління
запасами, оптимізація.
Постановка проблеми. Ринкові умови, що формуються на світовому та
вітчизняному ринку, вимагають рішучих змін у всіх напрямках діяльності.
Підприємства впроваджують нові технології, впорядковують виробничі та
реалізаційні процеси. Досить актуальним є питання удосконалення методів
керування підприємством, важливим аспектом якого є організація управління
запасами, які являються одним з найбільш дорогих активів компанії і
складають близько 40% від вкладеного капіталу. Ефективне управління ними
дозволяє раціонально витрачати кошти, забезпечити високу якість продукції,
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надійність поставок і підвищує конкурентоспроможність підприємства. З
огляду на такі тенденції набуває актуальності питання управління запасами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Великий вклад в розробку
проблематики становлення й розвитку основних положень управління запасами
внесли такі зарубіжні вчені, як Д. Бауерсокс, Д. Клосс, Сток Дж.Р., Ламборт
Д.М.. Їхні дослідження здійснювались на прикладі економічно розвинених
держав, у яких підприємства багато десятиліть розвивали основні принципи та
підходи до підвищення ефективності управління запасами. Питаннями
адаптації міжнародного досвіду до вітчизняних умов сьогодні займаються Б.М.
Кудрявцев, Л.Ф. Литвинець, Ю.А. Неруш, В.І. Рижиков, В.І. Сергеєв, В.М.
Щеголєв, М.А. Окландер та ін. Зокрема, О.О. Антонець, Л.М. Ганас, Ю.І.
Калужняк, М.В. Кіндій, В.П. Кодацький, А.Н. Стерлінгова доводять, що
управління запасами, як частину процесу реалізації продукції, не можна
розглядати окремо від управління підприємством у цілому. Наявні розробки не
охоплюють весь комплекс питань, які виникають при організації процесу
управління запасами на вітчизняному підприємстві у сучасних умовах. Для
кожного підприємства ці питання є індивідуальними, і їх вирішення залежить
від організації процесу управління підприємством.
Формулювання цілей статті. Метою роботи є дослідження проблем та
перспектив системи управління запасами на сучасних підприємствах як
невід’ємної складової загальної системи управління з метою покращення
ефективності функціонування в умовах ринкової економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Управління запасами - це
забезпечення і підтримання оптимальної кількості та видів фізичних ресурсів,
необхідних для реалізації стратегії компанії. Важливість управління запасами
обґрунтовується тим, що виробництво - це потік матеріальних ресурсів через
процес, який змінює форму цих матеріалів, перетворюючи їх в готовий
продукт.
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Завдяки ефективному управлінню запасами можна скоротити час
виробництва і всього робочого циклу, зменшити поточні витрати на складське
зберігання, а також звільнити частину фінансових ресурсів.
Важливою частиною процесу управління запасами в сучасних компаніях є
формування оптимального їх розміру і складу. Загальна система методичних
принципів такої оптимізації повинна включати:
1. повідомлення мети і завдань оптимізації формування матеріальних
запасів компаній на основі мети і завдань комплексного підходу до оптимізації
створення

запасів

компанії

з

урахуванням

вимог

бухгалтерського,

операційного, фінансового та логістичного менеджменту;
2. вибір, в якості основних методичних інструментів, нормування
формування запасів в компанії, їх співвідношення до очікуваного обсягу
послуг,

варіативність

підходів

до

визначення

оптимального

розміру

стандартних нормативів запасів та їх значень мінімального і максимального
діапазону, прогресивність методичного апарату нормування запасів;
3. різноманітність підходів до вибору конкретних методів, оптимізації з
урахуванням ролі та специфіки відповідних видів;
4. відображення результатів оптимізації створення запасів в поточних і
операційних планах розвитку компанії.
Система управління запасами реалізує організаційну структуру і поточну
політику безперервності бізнесу. Система управління запасами призначена для
постійного

і

неперервного

забезпечення

виробничої

діяльності

всіма

необхідними ресурсами [3].
Теоретична складова управління запасами складається з двох основних
систем управління: система управління з фіксованою величиною запасу та
система управління з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.
Співставлення вказаних систем управління виявило, що кожна з них має як
переваги, так і недоліки (табл. 1) [2].
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Функціонування підприємств стикається з рядом проблем, пов'язаних з
управлінням запасами. Серед них виділяємо:
- підтримання платоспроможності бізнесу за рахунок керування запасами
і грошовими потоками;
- управління

оборотним

капіталом,

зокрема

управління

рівнем

і

оборотністю фінансових ресурсів по відношенню до запасів;
Таблиця 1 – Характеристика, переваги та недоліки систем управління

Система з фіксованим інтервалом поставки

Система з фіксованим розміром Назва
системи
замовлення

запасами
Характеристика

Позитивні
сторони

Негативні сторони

Така система с найбільш
простою і поширеною. Вона
передбачає постійний контроль
за рівнем запасів на складі. А
коли кількість запасів падає
нижче встановленого рівня видається
замовлення
на
поповнення запасів, причому
завжди замовляється одна і таж
кількість виробів. Отже, такі
величини як рівень запасів та
кількість замовлених виробів
стають
фіксованими
величинами, які є незмінними.
В системі з фіксованим часом
замовлення, продукція поступає
на підприємство через рівні
проміжки часу, а розмір запасу
регулюється за рахунок зміни
розміру
партії.
Кількість
виробів, що замовляється є
нестабільною і залежить від
наявного залишку. При кожному
надходженні наступної партії
запас поповнюється до певного
максимального
його
рівня.
Регулюючими параметрами цієї
системи є максимальний рівень
поповнення запасів та інтервал
між двома замовленнями. В
даній системі змінюється розмір
замовлення, який залежить від
ступеня використання продукції
в попередньому періоді.

1.
розмір
замовлення –
постійна
величина;
2.
наявність
«точки
замовлення» мінімального
рівня запасу;
3.
простота
застосування;
4. постійний
контроль
за
рівнем запасів.
відсутність
необхідності
вести
облік
запасів
на
складі

1.
висока питома вартість
виробів, що постачаються;
2.
високі
втрати
на
зберігання
матеріальнотехнічних засобів;
3.
високий рівень збитків у
випадку відсутності запасів;
4.
знижка у ціні залежно
від замовленої кількості;
5.
відносно
непередбачуваний
або
випадковий характер попиту;
6.
регулярний облік руху
залишків товарів на складі.
1.
необхідність
робити
замовлення при незначній
кількості матеріалів. Тому
така система є найбільш
ефективною
для
таких
запасів: малоцінні предмети;
низькі витрат на зберігання
матеріально-технічних
запасів;
2.
незначні витрати при
відсутності
запасів
у
конкретний момент часу,
3.
даний вид запасів - один
з багатьох, що закуповується
у конкретного постачальника;
відносно стабільний рівень
попиту.
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- управління

запасами,

включаючи

рішення

щодо

зберігання

і

використання у виробничому процесі;
- відсутність чіткої інформації про витрати на закупівлю і зберігання
запасів;
- розподіл витрат, що впливають на вартість запасів і визначення
фінансового результату, на прийняття управлінських рішень, забезпечення
оптимального обсягу і складу запасів;
- проблеми, що виникають при створенні та забезпечення збереженості
запасів, часто вирішуються за принципом пошуку винного в іншій структурі,
замість того, щоб визначати справжні причини;
- кожний функціональний підрозділ кожної організаційної структури
виробляє власну політику щодо формування та використання запасів, яка не
завжди узгоджується на більш високому рівні;
- виробництво зазвичай забезпечується запасами з їх надлишком;
- не всі компанії мають комп'ютеризоване управління запасами [4].
Практика показує, що процес управління запасами займає багато часу і є
трудомісткою та об’ємною роботою. Тому незаперечним є факт, що у деяких
компаніях є недоліки, а деякі взагалі ігнорують систему управління запасами,
що призводить до значних збитків. Все це ще раз підтверджує, що багато
важливих питань, пов'язаних з управлінням і використанням запасів,
залишаються невирішеними [4].
При виборі ефективної системи управління запасами істотним питанням є
вибір методів управління запасами, тому важливо наголосити на необхідність
цього процесу:
1. ефективне управління запасами призводить до зменшення витрат
зберігання і, отже, збільшення корпоративного прибутку. Тож якщо компанії
здатні ефективно управляти своїми запасами та робити це за рахунок
зменшення кількості товарів, які слід зберігати, то це, в свою чергу, вимагатиме
менше місця для зберігання, а отже і зменшення витрат на утримання та оренду
складів;
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2. неефективне управління запасами призводить до зниження доступності
запасів

та

продовження

терміну

доставки.

Ефективне

управління

матеріальними ресурсами сприятиме задоволенню потреб клієнтів компанії,
пропонуючи їм необхідну продукцію;
3. втрата важливих властивостей запасів, що зберігаються протягом
тривалого періоду часу, що зумовлює додаткові накладні витрати. Правильне
управління запасами зменшить ці витрати.
4. якщо запаси компанії мають різне місцезнаходження, то це зумовлює
необхідність створення

відповідної системи

управління ними. Можна

побудувати таку систему на основі використання методів управління запасами.
Отже, управління запасами залежить від вирішення двох проблем:
1. визначення обсягу потрібного запасу;
2. проведення контрольних заходів за фактичним обсягом запасів та
регулярним їх поповненням.
Розглянемо ключові етапи створення розміру запасу.
Структура основних фаз управління запасами така:
- на основі попередніх років аналізується структура, склад та динаміка
загального розміру запасів;
- оптимізація загальної кількості запасів;
- розробка ефективної системи управління рухом матеріальних ресурсів
та контролю за цим процесом.
На першому етапі проводиться постійний аналіз загального запасу на
основі фінансових та адміністративних звітів та з урахуванням даних зі складу.
Структура ресурсів вивчається з використанням основних видів та груп з
урахуванням впливу сезонних коливань на вартість ресурсів.
Після вивчення структури запасів оцінюється ефективність використання
запасів на основі прибутковості та періоду їх обігу [5].
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На другому етапі оптимізується розмір обсягу запасів. Для ефективного
управління запасами на практиці в даний час використовуються різні методи
планування та оптимізації їх розміру.
Найважливішими методами оптимізації запасів є:
1.

для запасів сировини:

- нормування запасів;
- визначення оптимальної кількості замовлення (модель EOQ);
- контроль запасів методом ABC.
2.

незавершене виробництво:

- нормування робіт;
- бюджетування виробництва.
3.

запаси готової продукції:

- нормування запасів готової продукції;
- визначення оптимальної партії готового замовлення продукції (модель
EPR).
Третій крок - розробка ефективної системи управління та контролю руху
запасів. Взагалі, контроль запасів означає регулювання запасів для виявлення
відхилень від норми та прийняття оперативних рішень щодо їх усунення [1].
Через велику кількість існуючих моделей управління запасами компанії
стикаються з проблемою вибору найбільш ефективних, які найкраще
поєднуються зі специфікою господарської діяльності компанії.
Для ефективного управління матеріальними ресурсами бізнес структур
необхідно:
1. встановити перелік необхідних запасів;
2. забезпечити наявність необхідних ресурсів на складах;
3. встановити розмір збитків, спричинених їх відсутністю;
4. розрахувати оборотність запасів, тобто час їх зберігання на складі та
частку їх неліквідності;
5. обчислити суму витрат на управління запасами;
6. визначити рентабельність запасів за певні проміжки часу.
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Це дозволить компаніям вирішити питання щодо зміни постачальника або
дистриб'ютора, оновлення асортименту тощо [6].
Висновки. Запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі
витрат підприємств різних сфер діяльності при визначенні результатів
господарської діяльності підприємства. Раціональне управління запасами
передбачає створення такого їх рівня, який би забезпечував безперебійність
виробничого процесу при мінімальних витратах.
Для ефективного управління запасами потрібно визначати кількість
замовленої

продукції

і

терміни

здійснення

замовлень,

що

дозволить

задовольнити попит через:
1. одноразове створення запасу на весь потрібний період часу;
2. створення необхідного запасу для кожного періоду.
Підприємства самостійно повинні вирішити проблему вибору найбільш
ефективного методу управління запасами, який найкраще поєднується зі
специфікою господарської діяльності компанії.
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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ
У статті окреслено ряд загальних характерних проблем у сфері ресторанного
бізнесу. Визначено основні аспекти індустрії гостинності у ресторанному
господарстві. Здійснено аналіз основних управлінських технологій заснованих
на

використанні

відповідних

методів

менеджменту.

Досліджено

результативність застосування сучасних управлінських технологій, що
сприяють ефективному функціонуванню ресторанного бізнесу

в умовах

сьогодення.
Ключові слова: підприємство, ресторанне господарство, гостинність,
індустрія, технології, управління.
У

ХХI

столітті ресторанний бізнес стає пріоритетом соціально-

економічного розвитку країн світу та України зокрема. Хоча галузь є дуже
прибутковою і розвиненою в західних країнах, в Україні ресторанний бізнес
знаходиться лише у процесі формування. Певним чином, це

пов’язано з

поточним економічним розвитком та політичною ситуацією в країні.
Ресторанний бізнес займає велику частку в малому бізнесі, до якого
входять багато підприємств та компаній, тобто є бюджетоутворюючою галуззю
економіки країни. Він виступає об’єднуючою ланкою між виробництвом,
обміном і споживачем стимулює і виробництво і споживання. Збереження
конкурентних переваг ресторанного бізнесу має бути пріоритетним питанням
керівництва держави і засновуватись на використанні сучасних управлінських
технологій.
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Для ефективної організації та функціонування соціально-культурної сфери
потрібні конкретні інструменти, методи менеджменту та прийоми управління
бізнесом. В багатьох літературних джерелах ретельно досліджені та розкриті
наукові методи й особливості функціонування класичного менеджменту, але
замало уваги приділяється саме менеджменту ресторанного бізнесу, який у
свою чергу забезпечує взаємодію з різноманітними потоками туристів,
іноземними гостями та делегаціями.
Не

тільки

іноземці

мають

можливість

оцінити

рівень

розвитку

менеджменту ресторанного бізнесу, але і громадяни України. Кожна людина
щодня оцінює і споживає блага соціокультурної сфери при відвідуванні театрів,
кінотеатрів, різноманітних виставок, ярмарок, концертів, музеїв, галерей,
спортивних змагань, спортивних клубів, ресторанів, кав’ярень, екскурсій та
інших туристичних пропозицій. Тут ідеться про ефективне та майстерне
використання загальних і специфічних управлінських методів менеджменту
соціокультурної сфери.
Останнім часом завдяки управлінським технологіям суттєво змінилася
індустрія ресторанного господарства. Відслідковування поточних тенденцій та
прогнозування майбутніх потреб галузі є надзвичайно важливим для
забезпечення продуктивності та прибутковості закладів готельно-ресторанної
сфери. Дослідженням та вирішенням проблем підвищення ефективності у сфері
гостинності присвятили свої праці такі українські та зарубіжні науковці і
фахівці, як [1]: І. Акулич, В. Архипова, М. Поплавський, О. Терензіо, Г. М.
Захарчин, Н. П. Любомудрова, О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. М. Тадля та ін.
Мета статті - виступає загальна характеристика існуючих проблем
організації і функціонування готельно-ресторанного бізнесу. Визначенні
основних аспектів індустрії гостинності у ресторанному господарстві, аналізі
управлінських технологій та окреслення найактуальніших з них, які б сприяли
ефективному функціонуванню підприємств у сфері гостинності.
Розвиток ринкових відносин в Україні визначає діяльність підприємств
ресторанного господарства, умов їх функціонування на ринку. Підприємствам
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сфери гостинності для того, щоб вижити, необхідно правильно формувати
власну стратегію та тактику поведінки на ринку, систематично модернізувати
систему управління з метою підвищення ефективності діяльності та отримання
відповідного прибутку.
У світі головною проблемою ресторанного бізнесу виступає висока
конкуренція. Ринок дуже агресивний, пропозиція перевищує попит, тому
ресторанам важко відстоювати свої інтереси. У такій ситуації лише
удосконалення якості обслуговування та пропозиція новітніх послуг спроможні
врятувати бізнес. Разом з тим, невеликим ресторанам, кав’ярням, піцеріям часто
доводиться працювати на збиток.
Інша проблема - непередбачуваність рентабельності інвестицій. Сучасні
тенденції в ресторанному бізнесі свідчать про повернення інвестицій через 5-6
років, але насправді може виявитись, що невеликий ресторанний комплекс
просто не впорається за цей період. Все тому, що не всі ризики враховані
повністю, власники підприємств не завжди можуть відразу визначити
правильний напрямок роботи, а клієнти, якщо щось піде не так, обирають
інших конкурентів. Вітчизняні ресторани, як правило, намагаються розвиватись
враховуючи відповідні світові тенденції, але специфічні умови господарювання
не завжди цьому сприяють. Сьогодні спостерігається стійка тенденція
активного захоплення ринку західними мережами, які в основному працюють
на сегмент володіючий високим рівнем купівельної спроможності, відсутні
чіткі «елітні» ресторани, які б мали достатню кількість власних клієнтів і
відповідну можливість ринкового функціонування, багато ресторанів не
відрізняються за якістю послуг.
У зв'язку із пандемією, викликаною коронавірусом COVID – 19, у світі
діють обмеження на розвиток ресторанного бізнесу, що також стримує
розвиток сфери гостинності.
Зростання негативних наслідків через пандемію коронавірусу для
національних економік країн світу, значну частину надходжень до бюджету
яких складають кошти від сфери ресторанного господарства та відпочинку,
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призводить до ще більшого загострення конкуренції в індустрії гостинності.
Розважальним закладам та закладам відпочинку, за таких умов, стає дуже
важко

визначитися

з

переліком

послуг

для

споживачів.

Купівельна

спроможність знижується і відповідно повинна змінюватись і структура
сервісу. Крім того медична безпека, яка стала пріоритетною вимогою клієнта,
також накладає певний штамп на роботу підприємств сфери гостинності.
Враховуючи дані тенденції, заклади гостинності повинні прикладати
максимум зусиль

для

задоволення очікувань гостей, пропонуючи

їм

максимально можливий індивідуальний захист у поєднанні із унікальним
відпочинком.
Так, сьогодні подальшого розвитку отримують сучасні цифрові технології,
які, скажімо, зводять до мінімуму будь-які контакти клієнтів з персоналом і вже
стають звичною вимогою потенційних споживачів. Скажімо, можливість
бронювання столику за допомогою смартфона за кілька хвилин до приходу,
виступає однією із головних пропозицій клієнту [2]. Крим того, найбільш
популярною технологією такого типу виступає застосування у ресторанних
закладах безкоштовного Wi-Fi. Це дозволяє відвідувачам в очікуванні
замовлення працювати, переглядати новини, спілкуватися з бізнес-партнерами
чи друзями.
Саме

тому,

функціонування

вирішального
підприємств

значення
сфери

в

забезпеченні

гостинності

ефективного

набувають

сучасні

управлінські технології [3].
Центральною ланкою будь-якої організації виступає колектив працівників
та управлінців, які покликані реалізовувати відповідні технології за допомогою
визначених методів менеджменту готельно-ресторанного бізнесу.
Дані

технології

забезпечують

взаємозв’язок

соціально-економічної

системи підприємства з усіма іншими внутрішніми елементами організації,
дбаючи при цьому і про взаємозв’язок організації з зовнішнім середовищем
об’єктами та суб’єктами соціокультурного бізнесу.
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Управлінська технологія, у свою чергу, повинна забезпечувати ефективне
функціонування чотирьох складових, а саме [1]:
− сприяти збору, зберіганню й аналізу інформації про діяльність, що
відбувається в інших структурах, аналізувати вплив кожної структури на
роботу системи в цілому;
− визначати способи вирішення задач управління та забезпечувати їх
інформаційну взаємодію;
− регламентувати та організовувати комунікаційні процеси при управлінні
підприємством ресторанного бізнесу;
− організовувати взаємозв’язок та взаємодію з елементами, об’єктами і
суб’єктами зовнішнього середовища.
Реалізація
застосуванні

загальної
конкретних

функції

«управління»

накопичених

знань

можлива
(інформації)

тільки

при

про

цілі

підприємства, наявні ресурси та операційні процеси, елементи зовнішнього
середовища та їх можливий вплив на підприємство. Тобто головне – володіти
необхідними знаннями.
Для того, щоб ефективно виконувати управлінські функції, працівники
апарату управління повинні володіти сучасними знаннями та певним
управлінським інструментарієм і мати практичні навички використання
відповідних методів управління у готельно-ресторанному бізнесі.
Сучасні управлінські технології у сфері гостинності повинні включати
новітні способи та інструменти обробки інформації з метою прийняття дієвих
управлінських рішень. Рішень спроможних спрямовувати зусилля персоналу на
надання якісних послуг, рішень, завдячуючи яким клієнт обере саме ваш
заклад, а не заклад вашого конкурента. Це є дуже важливим для працівників
апарату управління, вони створюють даний продукт, від їхньої роботи залежить
кінцевий результат та конкурентоспроможність підприємства.
Управління виступає особливим видом праці людини, зазвичай набагато
складнішим у порівнянні з простою фізичною працею, оскільки керівник весь
час перебуває у моральному та психологічному напруженні при прийняття
відповідних управлінських рішень, а кожне рішення, як відомо, відбивається та
впливає на подальший стан людини, його поведінку, долю, бажання
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залишитись у колективі. Тому, багато-чого в організації роботи підприємств
сфери гостинності залежить саме від методів управління.
Методи управління, як складова технології управління є симбіозом
прийомів впливу на об’єкт управління, демонструють, які способи можна та
необхідно

використати

для

досягнення

поставленої

мети,

виступають

способами здійснення управління як специфічного виду управлінської роботи.
У

менеджменті

сучасних

підприємств

даної

сфери

акцентувати увагу на застосуванні таких технологій, як:

варто

також

диверсифікації

бізнесу, клієнто-орієнтованому підході, розвитку партнерських коопераційних
зв’язків,

формування

адаптивних

структур

управління,

формування

корпоративної культури тощо.
Сьогодні: якість їжі та обслуговування, особливо надання клієнтам
актуальних новинок; організація комфортабельного проведення часу з
дотриманням санітарних і технологічних норм; контроль за стилем і культурою
поведінки обслуговуючого персоналу; використання автоматизованих систем
управління в розрахунках з відвідувачами; прискорення швидкості і якості
обслуговування

гостей

на

основі

подальшого

розвитку

мотивації

та

стимулювання праці обслуговуючого персоналу повинні стати стилем «життя»
менеджменту організацій у сфері гостинності, їхньою візитівкою на майбутнє.
Отже, ресторанний бізнес виступає однією із найбільш значущих
складових індустрії гостинності. Саме тому в даній сфері дуже актуальним є і
залишається проблема використання сучасних

управлінських технологій з

метою підвищення конкурентних переваг суб’єкта господарювання та
утримання і розширення його клієнтської бази на основі підтримки довіри і
зацікавленості у конкретному закладі. Основні тенденції розвитку підприємств
сфери гостинності повинні враховувати сучасні форми здорового харчування,
безпеки і відпочинку населення.
Список використаних джерел:
1. Тонких О., Олійник О. Характеристика методів менеджменту в
ресторанному бізнесі. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації №2.
Київ. 2018. С. 81-92.

245

2. Тарасюк Г. М., Чагайда А. О. Сучасні світові тренди індустрії
гостиності. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі. Київ. 2020.
С. 22-24.
3. Впровадження сучасних управлінських технологій на підприємстві
готельного господарства. URL: http://yak.vlynko.com/?p=1814#_Toc62824784
4. Черномазюк А. Г. Інновації у сфері готельно-ресторанного бізнесу.
Економічні науки. 2016, №6. С. 29-33.
УДК 005,332.4
Цісавий С.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО
ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття написана на актуальну тематику формування позитивного іміджу
підприємства. Виникнення нових запитів та зміна вподобань споживачів,
перманентне зростання рівня конкуренції, дефіцит ресурсів, глобалізація
бізнесу та виникнення нових можливостей для його ведення, розвиток та
широка доступність сучасних інформаційних технологій спонукають до змін і
в системі управління підприємством. В статті обґрунтувано вплив бренда
іміджу на кінцевий вибір споживача, формування у свідомості споживачів
прийнятного та привабливого іміджу товару підприємства.
Ключові слова: імідж, формування іміджу, конкуренція, підприємства
Функціонування сучасних підприємств, при різних змінних умовах,
постійно змінюються. Виникнення нових запитів та зміна вподобань
споживачів, перманентне зростання рівня конкуренції, дефіцит ресурсів,
глобалізація бізнесу та виникнення нових можливостей для його ведення,
розвиток

та

широка

доступність

сучасних

інформаційних

технологій

спонукають до змін і в системі управління підприємством. В сучасних умовах
жорсткої конкуренції підприємствам стає недостатньо лише виготовляти
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якісний товар чи пропонувати унікальні послуги. Все частіше битва за
споживача відбувається не між товарами чи компаніями, а між їх іміджами.
Підприємства, які працюють в конкурентному середовищі, зобов’язані
приділяти значну увагу власному іміджу, який в результаті визначає ставлення
до компанії не тільки споживачів, але й постачальників, інвесторів, ділових
партнерів тощо. Споживач прагне придбати звичний для нього товар –
фактично в такому випадку рішенням являтиметься наділення товару
додатковою цінністю, до вже наявної функціональної. Методи такі як
традиційні мають впливають на споживача, адаптуючись до нових умов. Бренд
стає могутнім інструментом впливу на споживача, а його імідж визначає всю
подальшу долю бренда і компанії загалом. Бренд який має позитивний вплив
дозволяє компанії встановлювати власні умови на ринку, розширює цільові
сегменти, є постійно активним засобом комунікації. Основним завданням
створення позитивного іміджу стає забезпечення для споживачів таких
комфортних умов, за яких придбання брендового товару стане приємним та
бажаним.
Питання формування та покращення іміджу підприємств активно
досліджуються в наукових працях таких учених, як О.В. Гусєва, І.В.
Альошиної, Н.В. Попової, Б. Ванекена, К. Келлера, А. Байела, С. Сомерсбі.
С.М. Ілляшенко, А.В. Колодка, О.І. Марченко, М.П. Сагайдак, Т.Б. Семенчук та
ін. Науковці справедливо зазначають, що специфіка іміджу як атрибуту
сучасного підприємства проявляється в тому, що він існує незалежно від зусиль
самого підприємства і потребує постійної оцінки і корекції. Проте варто
відзначити недостатність досліджень, які стосуються визначення сутності та
структури іміджу підприємства як об’єкта цілеспрямованого управління,
підходів до його формування та оцінки. Основна складність їх досліджень
полягає в неоднозначності трактування іміджу, тому від розуміння власне
змісту цього поняття залежатиме і його подальше формування. Виділення не
вирішених раніше частин загальної проблеми.
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Метою дослідження є визначення складників, інструментів і засобів, що
впливають на формування, підтримку і просування позитивного іміджу
підприємства.
Основним завданням дослідження є обґрунтування впливу бренда іміджу
на

кінцевий

вибір

споживача,

формування

у

свідомості

споживачів

прийнятного та привабливого іміджу товару підприємства.
Вивчивши літературні джерела в яких є визначення слова «імідж» та на
основі визначень таких авторів: Анохіної К.О., Васильконової Е.,

В.Г.

Зазикіна, Петрової О. можна сформулювати таке визначення «іміджу
підприємства»: стійкий емоційно забарвлений образ (впізнаність) суб’єкта
соціально-економічних відносин, який формується під впливом соціальних
норм, ціннісних орієнтацій, стереотипів, інформаційних повідомлень про
підприємство; це засіб комунікації, інструмент спілкування підприємства з
свідомістю цільових груп громадськості [1].
Згідно з визначенням імідж підприємства створюється за допомогою
комунікацій підприємства з групами громадськості шляхом донесення до них
інформації про підприємство, його переваги та можливості, виконувані ним
соціальні ролі та функції і залежить від соціального оточення, суспільних норм
та цінностей.
За матеріалами Афанасьєва С.В. імідж підприємства - інтегроване поняття,
яке складають дев’ять іміджі. Вдало розроблений імідж підприємства є
передумовою формування ефективних його відносин із громадськістю і
гарантує стабільну та успішну його діяльність [3].
Формування іміджу компанії відбувається за визначеними принципами:
1. Принцип повторення – базується на властивості людської пам’яті: добре
запам’ятовується та інформація, що повторюється.
2. Принцип безперервного посилення впливу – обґрунтовує підсилення
аргументованого та емоційного звернення.
3. Принцип «подвійного виклику» – повідомлення сприймається не лише
розумом.
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Найважливішу роль у формуванні позитивного іміджу підприємства
відіграють підсвідомі психологічні процеси, емоційна сфера психіки людини.
Використання інструментарію PR та іміджмейкінгу для формування
іміджу підприємства в системі внутрішнього маркетингу, яку доцільно
розглядати як систему відносин, що відбуваються в нормативно-правовому і
культурно-ментальному

середовищі

між

найманим

працівником

і

стейкхолдерами (акціонером, топ-менеджментом, партнерами по бізнесу,
споживачами тощо), дає змогу більш ефективно використовувати внутрішній
потенціал компанії, посилити внутрішню мотивацію та підвищити якість
роботи контактного

персоналу, а також встановити та підтримувати

взаємовигідні та довготривалі партнерські відносини між усіма учасниками
бізнес-процесів.
Для забезпечення ефективного функціонування підприємства, метою
сучасного паблік рілейшнз, є налагодження тісних комунікацій і полегшення
взаєморозуміння в системі відносин «держава – менеджмент – персонал –
споживач», а також просування іміджу й репутації підприємства та його товарів
(послуг). Першочерговою метою заходів з іміджмейкінгу є забезпечення
позацінової конкуренції, призначенням якої є формування керованого іміджу
товарів (послуг), підприємства загалом, ідеології тощо.
Найбільш важливим першим елементом, на думку вченого Джі Б., є
фундамент іміджу, який має на меті забезпечити створення і збереження позитивного іміджу’підприємства [2].
Більшість науковців схиляються до думки, що імідж підприємства
формується шляхом формування його корпоративної автентичності, тобто
сукупності візуальних і вербальних ознак, за якими громадськість ідентифікує
підприємство (фірмова назва. логотип, рекламний девіз, фірмовий колір тощо)
[8, с. 165]. Американська дослідниця зв'язків із громадськістю Харісон Ш.
називає автентичність підприємства ―ДНК" іміджу підприємства [3].
Оцінка іміджу підприємства являє собою досить складний процес. Це
пояснюється тим, що в іміджі підприємства сконцентровано об'єктивні і
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суб'єктивні цінності. Сукупність цих цінностей визначає конкурентні переваги
кожного окремого підприємства. Результати оцінки дадуть змогу отримати
деталізоване уявлення про фактичний імідж, а також використовувати отримані
результати як орієнтир для подальшої реалізації іміджстратегії в межах
стратегії розвитку підприємства.
Процес

формування

позиціюванням,

тобто

іміджу

підприємства

закріпленням

унікальних

супроводжується

його

ідентифікуючих

рис

підприємства у свідомості покупців, які відрізняють його від інших аналогічних
підприємств. У випадку неправильного позиціювання підприємства або при
негативних

впливах

конкурентів

сьогодні

доступний

широкий

вибір

інструментів коригування іміджу, які, зокрема, дозволяють понизити імідж конкуранта, підвищити власний імідж, застосувати рекламу, відмежуватися від
конкурентів (табл. 1.).
Таблиця 1 – Основні інструменти коригування іміджу підприємства
Назва
інструменту

Характеристика

Просування
Іміджу
(реклама)

Створення умов, за яких авторитет, компетентність та імідж підприємства
підвищуються шляхом його позитивної оцінки демонстрації ним
вирішення проблем споживачів та громадськості, досягнення благородних
цілей та успіхів у своїй діяльності [1]. Беручи до уваги, що стовідсотковий
успіх викликає у громадськості недовіру і роздратування, Ольшевський
пропонує наперед визначити і залишити якийсь незначний недолік
підприємства, мало значимий для громадськості [2].

Пониження
іміджу
конкурента
(антиреклама)

Проводиться з метою зменшення прибутків та клієнтів конкурента
шляхом формування недовіри. негативних очікувань щодо нього,
демонстрації його залежностей, недоліків та їх висміювання тощо [4].

Відмежування Полягає у підвищенні власного іміджу (демонстрації власних переваг) та
від конкурентів пониженні, явно або приховано, іміджу конкурента шляхом попередження
про негативні риси чи недоліки у його діяльності, висунення критеріїв
оцінки його діяльності [5].
Підвищення
іміджу (контр
реклама)

Комплекс заходів, спрямованих на підвищення іміджу, який був
випадково знижений, це відновлення «кредиту довіри» до підприємства і
його товарів шляхом переключення уваги, дискредитації джерела
негативних повідомлень про підприємство, подачі інформації про
беззаперечну успішність підприємства та його добросовісність.
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Таким чином, імідж підприємства - це засіб комунікації, посередник у
спілкуванні

між підприємством та його цільовими групами;

стійкий

емоційнозабарвлений образ, який формується у свідомості цільових груп
громадськості під впливом соціальних норм, ціннісних орієнтацій, стереотипів,
інформаційних повідомлень про підприємство. Модель іміджу підприємства
науковці

розглядають

як

інтегральну

складову

восьми

іміджів

за

С. В. Афанасьєвим, складову з 4-х елементів за Б. Джі, структуру, в основі якої
знаходиться

корпоративна

автентичність

підприємства,

яку

складають

корпоративні місія, бачення, філософія та стратегія підприємства.
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УДК 658.81
Чернець І.В.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У статті здійснено аналіз різних точок зору щодо визначення сутності
понять збут, збутова діяльність, збутова політика. Встановлено, що серед
науковців не існує єдиної думки щодо окреслених категорій. Зроблена спроба
систематизувати існуючі підходи щодо визначення сутності збутової
діяльності.
Ключові слова: збут, збутова діяльність, збутова політика, маркетинг,
продаж.
Сучасна економіка характеризується тим, що місце виробництва і місце
споживання та використання товару не збігаються в часі, не слідують одне за
одним. Для вирішення проблем, що виникають, застосовується система збуту
товарів,

яка

вимагає

значних

ресурсів.

Іноді

вартість

продажу

та

розповсюдження перевищує половину роздрібної вартості товару. Таким
чином, система продажів є важливою частиною маркетингу і завершальним
етапом інтегрованої діяльності компанії зі створення, виробництва та
постачання товарів для споживача.
Для переважної більшості науковців визначення поняття «збут»

та

«збутова діяльність» є очевидним. Тим не менш, вивчаючи наукову літературу,
неважко помітити, що єдиного визначення цих понять не існує. Крім того,
більшість таких визначень інколи принципово відрізняються одне від одного.
Збут доволі часто ототожнюється з такими поняттями як розподіл, дистрибуція,
реалізація, товарорух, продаж. Тому проведемо аналіз даної проблематики.
Багато вчених приділяють значну увагу визначенню змісту терміна «збут»:
Л. Балабанова, А. Балабаниць, І. Білозерцева, В. Гамалій, П. Гаврилко,
М. Гончаренко , В. Дерій, Д. Дубівка, М. Єрмошенко, А. Ключник, І. Ляшко,
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М. Окландер, П. Орлов, О. Падухевич, Т. Притиченко, С. Романчук, А. Севіян,
Г. Холодний, С. Хрупович, С. Шпилик, В. Щетинін. У наукових публікаціях
О. Біловодської, О.С. Бєлоусової, А. Богдановича, О. Клименка, О. Кошика,
О. Кривешко, В. Кислого, І. Кулиняка, Н. Лагоцької, К. Лєщини,
О. Олефіренко, С. Розумей, О. Смоляник, Н. Терент’євої розглянуто сутність
поняття «збутова діяльність». На основі аналізу та узагальнення літературних
джерел можна відзначити, що вагомий внесок зарубіжних та вітчизняних
учених в обрану багатопланову і складну проблему вже зроблено. Разом з тим
доцільним є здійснення подальших наукових досліджень у напрямі уточнення
сутності

поняття

«збутова

діяльність»,

враховуючи

особливості

функціонування підприємств та сучасні тенденції розвитку інституціонального
середовища. Все це значною мірою обумовило вибір теми даного дослідження
та його цільову спрямованість.
Метою даного дослідження є уточнення змісту понять «збут», «збутова
діяльність» з урахуванням специфіки функціонування підприємств в сучасних
умовах.
У сучасній науці збут розглядають як в широкому, так і у вузькому
аспектах. Під збутом у вузькому розумінні мається на увазі продаж товару,
тобто укладення договору - купівлі - продажу та передача права власності на
товари та самі товари від продавця до покупця.
Збут у широкому розумінні - всі операції з моменту вибуття товару за межі
компанії до моменту доставки купленого товару покупцеві. У цьому сенсі
продаж охоплює дві фази відтворювального циклу «виробництво - розподіл обмін - споживання», а саме розподіл та обмін. Як результат, відносини з
продажу досить складні, значною мірою завдяки хитросплетінню та складністю
маркетингу, на якому ці відносини реалізуються.
Збут - це комплекс заходів, що здійснюються з моменту, коли товар у тій
чи іншій формі, в якому він використовується, потрапляє в торгову компанію
виробника або кінцевого виробника, до часу поки споживач не придбає його
[1].
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Т.І. Лук’янець пояснює: «... під збутовою діяльністю слід розуміти процес
просування готової продукції на ринок та організації торгівлі з метою
отримання комерційних вигод" [9].
Поняття «управління збутовою діяльністю» часто ототожнюють із
поняттям «управління збутом», у науковій літературі дані поняття вживаються
як синоніми та взаємопов’язані поняття.
У таблиці 1 наведено основні наукові трактування термінів «збут»,
«управління збутовою діяльністю», «збутова політика».
Таблиця 1 – Визначення понять «збут», «збутова діяльність»,
«управління збутовою діяльністю», «збутова політика»
Поняття

Визначення

Збут, збутова діяльність

Безпосередньо продаж продукції [1]
Багатоступінчатий процес проходження товарів від виробника до споживача [3]
Ланцюг, який зв'язує підприємство-виробник з споживачем через проміжні
елементи: торгових посередників, ініціаторів покупки [7]
Являє собою продаж. реалізацію підприємством, організацією, підприємцями
виготовленої продукції або товарів з метою отримання грошової виручки,
забезпечення надходжень грошових коштів [11]
Процес перетворення продукції в гроші і задоволення потреб покупців [12]
Процес реалізації виготовленої продукції з метою перетворення товарів на гроші і
задоволення потреб споживачів [3]
Реалізація товарів чи послуг, перехід права володіння товаром з одних рук в інші
тобто момент продажу [8]
Цільний процес доведення товару від виробника до кінцевого споживача [2]
Транспортування, складування, доробка, просування до оптових та роздрібню:
пунктів реалізації, передпродажна підготовка та безпосередньо продаж товару [4]
Сукупність дія. які здійснюються з того моменту, як продукт у тій або іншій формі в
якій він буде використовуватися, надходить до комерційного підприємства
виробника або кінцевого виробника до того моменту, коли споживач закуповує його
[3]
Вид комерційної діяльності підприємства, який складається з гашеного процесу
доведення продуктів до кінцевого споживача та сукупності маркетингових заходів
щодо вивчення потреб, формування та стимулювання попиту на продукцію
підприємства, з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку [2]

254

Продовження таблиці 1

збутовою діяльністю
політика

Збутова

Управління

2
Система заходів з ефективного фізичного переміщення продукції [5]
Складний та багатоаспектний процес доведення товару від виробника до споживача
[2]
Складний процес, який включає в себе не лише заходи з формування каналів
розподілу та торгівлі товарами і послугами, а й увесь той комплекс дій, який
забезпечує підвищення ефективності продажу [8]
Процес просування готової продукції на ринок та організацію товарного обміну з
метою одержання підприємницького прибутку [5]
Це все те, що забезпечує максимальну вигідність торговельної угоди для кожного з
партнерів при першочерговому врахуванні інтересів і вимог проміжного або
кінцевого споживача [6]
«Цілеспрямована організаційно-економічна діяльність, спрямована на збільшення
реалізації товарів та послуг шляхом врахування виробничого потенціалу,
технологічного циклу продукції, інноваційної складової діяльності підприємства,
маркетингового плану, логістичних зв'язків, механізмів сервісної підтримки,
пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності підприємства відповідно до
стратегічного плану розвитку підприємства, забезпечуючи двосторонній зв'язок
підприємства з бізнес-партнерами та бізнес- інфраструктурою» [9]
Процес планування, організації, мотивації і контролю збутової діяльності
підприємства, який потрібен для формування та досягнення мети збуту [7]
Орієнтована на досягнення завдань організації управлінська діяльність, пов'язана із
формуванням попиту' на товари і послуги виробника, їх реалізацію за допомогою
інтенсифікації цього попиту [12]
Сукупність організаційних форм, через які здійснюється загальне управління
збутовою діяльністю на всіх її етапах, а також економічних важелів, що сприяють
збільшенню обсягів реалізації продукції та розвитку підприємства [1]
Передбачає аналіз можливих варіантів ведення збутової діяльності і вибір
оптимальних, які забезпечують найкраще задоволення споживчих вимог і переваг, і
тим самим - максимальні результати господарської діяльності підприємству [2]
Це поведінкова філософія або загальні принципи діяльності, яких фірма збирається
дотримуватись у сфері побудови каналів розподілу свого товару та переміщення
товарів у часі та просторі [2]
Збутова політика в системі маркетингу - це організація процесу постадійного
руху товарів [11]

Думки науковців розходяться при призначенні поняття «збут», однак
ключовою відмінністю у визначеннях є те, що на думку вчених Євдокимова
Ф.В., Болта Г. Дж, Голубєва С, Уткіна Є.А., Хруповича С.Є. «збут» є перш за
все процесом фізичного переміщення товару, називають його «розподілом»,
«товарорухом»; інші ж вчені Ланкастер Д., Кредісов А.І., Скот Дж., Перерва
П.Г., Проволоська ототожнюють «збут» з діяльністю.
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Публікації українських учених-економістів Балабанової Л.В., Митрохіна
Ю.П. Маслова т.д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Гаврилко П.П., Гірченко Т.Д. та
ін. дозволяють констатувати, що сучасна наукова думка пропонує декілька
підходів до дефініції поняття «збутова діяльність»: одні ототожнюють її з
поняттями «розподіл», «товарорух» або «збут»; інші розглядають як продаж
або як заключну стадію господарської діяльності підприємства, або взагалі
трактують дуже широко, фактично розкриваючи ці поняття та їх сутність через
процес управління збутовою діяльністю.
У теорії та практиці просування готової продукції від виробника до
кінцевого споживача також трактується досить широко. Так, С. І. Косенков
зазначає «... упаковка продукції, обслуговування, управління продажами,
зберігання

готової

продукції

на

складі,

склад

готової

продукції,

транспортування продукції на склад споживача, транспортне господарство для
пересування продукції»[7].
Великий внесок у вивчення процесів та структур збуту нещодавно зробив
А. Г. Кальченко, який детально описав функції збуту у стратегічному та
операційному контексті. Беручи до уваги продажі з точки зору комерційної
логістики (частина, яка займається проектуванням, створенням та оптимізацією
систем розподілу ресурсів для мікро- та макрологістики) [6], було введено
поняття збуту ресурсів. Ця концепція є більш вичерпною, ніж концепція збуту
продукції, яка використовується в маркетингу та логістиці і може бути
використана не тільки при продажах, а й у закупівельних та операційних
елементах логістики.
Існує визначення, дане А. М. Гаджинським [4]: «Канал реалізації ... частково впорядкована кількість різних посередників, які спрямовують потік
матеріалів від конкретного виробника до його споживача». При розробці
процесів ефективної збутової діяльності розрізняють такі функції збуту:
- створення функціональної стратегії збуту компанії;
- обробка інформації (збір, систематизація інформації, що відображає
потреби та пріоритети споживачів);
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- організація перевезення вантажів;
- створення партії товару;
- вибір каналів дистрибуції та співпраця з посередниками;
- управління запасами в компанії та її філіях.
Роль збуту:
- результат

усіх

зусиль

компанії

щодо

розвитку виробництва

та

максимізації прибутку;
- пристосовуючи розподільчу мережу до вимог замовника, виробник має
набагато більше шансів виграти конкуренцію;
- збутовий ланцюг продовжує виробничий процес і готує товари до
продажу;
- під час збуту вдається кращим чином виявляти та вивчати смаки та
уподобання споживачів.
Збут виконує такі основні функції: транспортування, складування,
зберігання, доробка, переміщення до оптових та роздрібних магазинів.
Вивчення наукових доробок зарубіжних та вітчизняних вчених показує, що
єдиного підходу до визначення дефініції «збутова діяльність» не існує.
І.Я. Кулиняк і О.В. Баскет вважають «на збутову активність компаній
впливає ряд факторів - внутрішнє середовище: компетенції співробітників;
фінансове становище компанії; характеристики товарів і послуг; масштаби
виробництва;

зовнішнє

середовище:

правова

база;

конкуренти,

платоспроможність покупців; ресурсне забезпечення; розподільні канали;
характер попиту»[8].
За словами П.І. Бєлінського, суть збутової діяльності в загальному сенсі
полягає в тому, що це процес руху готової продукції на ринок і організації
торгівлі з метою отримання прибутку для компаній. [2]
У той же час Балабанова Л.В. визначає збутову діяльність, як все, що
гарантує максимальну прибутковість комерційного контракту для кожного з
партнерів з урахуванням інтересів і вимог проміжного або кінцевого
споживача[1].

Переважна

кількість

науковців

вважає,

що

це

ототожненню збутової діяльності з поняттям збуту в широкому сенсі.

257

сприяє

Багато дослідників стверджують, що збутова діяльність ведеться з метою
отримання максимального прибутку за рахунок системи прогнозування,
аналізу, організації, маркетингу, інформації, контролю і ін.
Отже, на основі виконаного аналізу наукових джерел виявлено, що, як
правило, збутова діяльність ототожнюється з поняттям «збут» і розуміється як
сукупність процесів формування попиту та ефективних каналів розподілу,
організації маркетингових комунікацій, дистрибуції, продажу готової продукції
з метою одержання прибутку та задоволення потреб споживачів.
Підсумовуючи можна сказати, що збутова діяльність – це цілісний процес,
що охоплює: планування обсягу реалізації товарів із урахуванням рівня
прибутку,

що

очікується;

пошук

і

обрання

найкращого

партнера

-

постачальника (покупця); проведення торгів, включаючи встановлення ціни
відповідно до якості товару та інтенсивності попиту; виявлення й активне
використання факторів, здатних прискорити збут продукції та збільшити
прибуток від реалізації. Тобто, можна констатувати, що управління збутовою
діяльністю підприємств – це орієнтована на досягнення завдань організації
управлінська діяльність, пов'язана із формуванням попиту на товари і послуги
виробника, їх реалізацію за допомогою інтенсифікації цього попиту.
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організація управління як розвиток підприємства; конкретизації мети і цілей
організаційного управління; виклад основного матеріалу; критерії при виборі
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Організаційна

структура

управління

підприємством

формується

в

результаті зовнішньо-економічної ситуації та можливих майбутніх перспективи
діяльності підприємства з урахуванням ринкового середовища, також важливе
значення має маркетингова діяльність підприємства, що впливає на його
поведінку, з урахуванням даної конкуренції на ринку.
На даний момент організаційна структура управління - це важливий
процес, який повинен збалансовано

працювати на підприємстві для

задоволення потреб споживачів та коректної роботи закладу, що в свою чергу
створить збалансовану та організовану роботу обслуговуючого персоналу та
вчасного реагування на ситуації різного характеру для керівництва, та
забезпечення коректної роботи підприємства й отримання прибутку для
подальшого розвитку та покращення надання послуг підприємства сфери
гостинності.
Організація управління та розвиток підприємства ґрунтується на відомих
парадигмах та концепціях менеджменту. Наукові школи менеджменту,
сформовані на початку минулого століття, й на сьогоднішній час залишаються
актуальними. Над розробкою управлінських концепцій працювали такі вчені й
практики, як М. Портер, П. Друкер, А. Томпсон А. Стрікленд, а також ряд
вітчизняних науковців.
Метою

статті

є

проведення

сутнісного

аналізу

термінології,

використовуваної науковцями в аналізі організаційних систем управління
підприємствами сфери гостинності, та обґрунтування змістовного ядра
категоріального

апарату,

який

застосовується

в

теорії

управління

організаційними системами.
Ціль активного управління полягає у створенні рішень, що забезпечують
високу ефективність роботи, а основне завдання такого управління –
досягнення

стабільного

функціонування

й

цілеспрямованого

розвитку

підприємства шляхом оптимального поділу можливостей і використання його
виробничого потенціалу.
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Сфера гостинності на сьогоднішній день – один з важливих та
вирішальних факторів успішного розвитку туристичної та ресторанної галузі.
В сучасних ринкових умовах під сферою гостинності маємо на увазі діяльність,
спрямовану на забезпечення туристів житлом, харчуванням, а також надання
екскурсійних,

транспортних

послуг,

організацію

дозвілля.

Наявність

гостинності стає важливою конкурентною перевагою в готельно-ресторанному
бізнес-середовищі. [3]
Підприємства сфери гостинності – це не тільки провідний вид підприємств
економічної

діяльності,

а

й

збірна

організаційна

структура,

яка

характеризується класифікацією цілей і мети управління між підрозділами та
окремими працівниками.
Управління – це функція, що забезпечує збереження певної структури,
організованих систем, підтримку режиму їх діяльності, реалізацію їх програми і
цілей; цілеспрямований вплив на систему з метою переходу її з одного стану в
необхідний інший. [3]
Управління персоналом – це комплексна система заходів спрямованих на
підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, мотивації, стимулювання
персоналу та повне використання його можливостей задля здійснення
управління розвитком підприємства.
Управління

людськими

ресурсами

передбачає

підвищення

результативності діяльності організації за рахунок їх ефективного добору.
оптимального використання та систематичного заохочення. До основних
завдань кадрового менеджменту найчастіше відносять пошук, підбір та
соціалізацію працівників, підготовку, розвиток і оцінювання діяльності
персоналу, створення систем їх об’єктивної атестації розробку організаційних
структур

іміджу

персоналу

та

організації

управління

змінами

та

нововведеннями забезпечення комунікації систем винагород, сприятливого
соціально-психологічного клімату організації. [4]
Організаційна структура – це сукупність управлінських ланцюгів
(структурні підрозділи, окремі спеціалісти, що виконують відповідні функції
управління або їх частину), розміщених у строгій співпідпорядкованості, що
забезпечує взаємозв’язок між керуючою та керованою системами.
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Таким

чином,

система

управління

підприємством

визначається

організаційною структурою і ототожнюється з нею, коли мова йде про
організацію і протікання управлінських процесів, а також про керування та
контроль ними.
Організаційна структура менеджменту підприємств сфери гостинності – це
модель взаємин між посадовими особами підприємств індустрії гостинності та
їх

працівниками.

Реформування

організаційної

структури

є

головним

показником ефективного організаційного перетворення. Тому удосконалення
організаційної структури менеджменту підприємств сфери гостинності є
нагальним питанням, що потребує розроблення інноваційних підходів та
надання практичних пропозицій. [1]
Організаційна структура управління будь-якої організаційної системи
(підприємства) – це:
набір

зв’язків,

які

відображають

внутрішню

упорядкованість

та

узгодженість у взаємодії більш-менш диференційованих та автономних частин
(структурних

підрозділів,

відокремлених

структурних

одиниць)

цілого

(організаційної системи);
структура процесу організації як сукупність процесів і дій, що ведуть до
утворення

й

удосконалення

часових,

причинно-наслідкових

та

інших

взаємозв’язків між частинами цілого;
структура організаційної системи, а саме: інформаційні, керуючі та інші
зв’язки між учасниками системи, включаючи відношення підпорядкованості та
розподілу прав і повноважень прийняття рішень.
Організація як функція менеджменту – це напрям створення структури
підприємства, яка надає можливість робітникам підприємства працювати разом
для

досягнення

мети.

Отже,

для

створення

структури

підприємства

попередньою умовою стане формування стратегії, а основною метою
організаційних функцій в менеджменті – це забезпечити конверсію від стратегії
до структури.
Типи організаційних структур управління, поділяють на;
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лінійні - виникають між підрозділами та керівниками різних рівнів
управління і передбачають підпорядкованість одного керівника іншому;
функціональні - характеризують взаємодію керівників, які виконують
певні функції на різних рівнях управління, проте між ними не існує
адміністративного підпорядкування;
міжфункціональні - мають місце між підрозділами одного рівня
управління.
Найважливіший критерій при виборі варіанта організаційної структури –
мінімальна кількість ієрархічних рівнів, тобто організаційна структура має бути
якомога плоскішою, що знижує витрати на управління, а прийняття рішень
наближається до рівня, на якому виконується. Для успішної роботи підрозділів
необхідна проста і досить гнучка організаційна структура, здатна реагувати на
зміни середовища. [2]
На сьогоднішній день не існує універсального типу організаційної
структури, який би забезпечував максимальну ефективність управління. Тип і
конфігурація структури є індивідуальними для кожної організації й залежать
від багатьох чинників – як від складових і характеристик зовнішнього
середовища, так і від прагнень та вподобань вищого керівництва. Тому при
зміні визначальних ситуаційних факторів, коли організаційна структура
перестає адекватно реагувати на їхній вплив, мають відбуватися і організаційні
зміни. [5]
Будь-які зміни організаційні структури управління мають здійснюватися з
урахуванням того, що вони забезпечать кращі умови для досягнення
організацією своїх цілей, підвищать ефективність управління нею. Залежно від
завдань, які вирішує фірма (проблема виживання чи проблема зростання),
основними показниками поліпшення управління можуть бути: зниження
загальних витрат чи витрат на управління; зростання прибутку; прискорення
техніко-економічного розвитку; підвищення оперативності й більша гнучкість у
взаємодії із зовнішнім середовищем тощо. Але, попри причини, що
зумовлюють необхідність організаційних перебудов, завдяки останнім завжди
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мають

розширюватися

межі

повноважень

менеджерів

нижчих

рівнів

управління, їм слід надавати значну самостійність у вирішенні виробничогосподарських завдань. Це сприятиме залученню більшої кількості працівників
фірми до управління, зростанню їхньої ділової активності, посилюватиме
прагнення до саморозвитку, до оволодіння сучасними технологіями, в тому
числі

інформаційними,

що

зрештою

забезпечуватиме

своєчасність

і

відповідність управлінських рішень умовам середовища господарювання. [5]
Отже, необхідність постійних змін у її структурі потрібне для
функціонування підприємства в несприятливих зовнішніх умовах, для
отримання необхідного прибутку та подальшого існування на ринку.
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Статтю присвячено аналізу загальних тенденцій еволюції наукових поглядів
учених щодо концепцій управління персоналом підприємства. Визначено
об’єктивні умови зміни ролі та значення персоналу в ході еволюційного
розвитку суспільства.
Ключові слова: персонал, еволюція, концепція, управління персоналом,
підприємство, людські ресурси.
У сучасному світі успіх бізнесу все більше залежить від співробітників
підприємства. Швидкий розвиток і широке поширення знань в галузі
управління персоналом відбивається в науці і освіті. У країнах з розвиненою
ринковою економікою вивчення управління персоналом довгий час було не
тільки найважливішою частиною підготовки менеджерів на всіх рівнях, але і
незамінним компонентом вищої освіти в цілому.
В умовах глобалізації, жорсткої конкуренції і швидких змін зовнішнього
середовища підприємства повинні швидко адаптуватися до динамічних
ринкових умов. Фактори успіху на ринку також є факторами, що визначають
виживання

бізнесу.

Якщо

колись

людський

фактор

грав

в

бізнесі

підпорядковану роль, підкоряючись фінансовим і виробничим завданням
компанії, то сьогодні цей показник змінюється. Відбувається гуманізація праці,
і це в основному пов'язано з тим, що людина, її особистість, її творчий
потенціал і її навички є основою успіху будь-якої діяльності.
Цією темою займалися вітчизняні та зарубіжні економісти, соціальні
психологи, керівники підприємств і менеджери. Серед вчених країн СНД роботи А. Алавердова, Р. Бєлоусова, О. Віханського, А. Волгіна, Б. Генкина,
А. Егоршина, В. Дятлова, А. Кибанова, Ю. Одегова, Г. Попов, В. Шахов,
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С. Шекшня, В. Шкатулла і інші. Цією тематикою займалися зарубіжні
дослідники: М. Альберт, М. Вебер, П. Друкер, Ф. Тейлор, А. Файоль, Ф. Хедур,
І. Хентце та інші. Незважаючи на великий обсяг напрацювань та досліджень
пов'язаних з управлінням персоналом, в цій області знань залишається багато
невирішених питань, оскільки проблема різноманітна і вимагає подальших
досліджень в сучасних умовах.
Метою даної статті є вивчення розвитку концептуальних підходів до
управління персоналом.
Управління персоналом - це сучасна область науки, історія якої має кілька
десятиліть розвитку. Однак, щоб зрозуміти, як змінилося сприйняття
управління персоналом, варто зрозуміти, як змінилося ставлення до людей в
різних концепціях управління персоналом.
Концепція

управління

персоналом

-

це

система

теоретичних

і

методологічних точок зору для розуміння сутності, змісту, цілей, завдань,
критеріїв, принципів та методів управління персоналом, а також організаційнопрактичний підхід до створення концептуальної основи її реалізації в
конкретних умовах компанії.
За минулі століття (після промислової революції) роль людей в компаніях
значно змінилася, створивши і удосконаливши теорії управління персоналом.
У контексті сучасного розвитку філософії управлінської ідеї виділяють чотири
групи концепцій (теорій):
1)

концепція патерналізму;

2)

класичні теорії;

3)

концепція людських відносин;

4)

поняття людських ресурсів.

З кінця 1940-х до середини 1970-х рр. Переважним змістом психологічного
контакту з персоналом був патерналізм, тобто акцент був зроблений на тому,
щоб співробітники залишалися довічними працівниками в обмін на лояльність
та відданість до підприємства, в якому вони працюють.
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Підприємства

сподівались

на

відданість

своїх

співробітників

та

працьовитість.
Патерналізм - це ідеологія та практика управління людьми, особлива
форма здійснення влади, при якій суб'єкт ототожнюється з батьком великої
патріархальної сім'ї, який піклується про своїх підлеглих і вони в свою чергу
повинні віддячити синівським ставленням.
Доктрина патерналізму в сучасному вигляді виникла в США в 20-х роках
ХХ століття, щоб встановити можливість «соціального миру» в суспільстві за
допомогою «соціального партнерства» та «соціального патронату». Вважається,
що у свідомості має сформуватись переконання, що власник, керівник
підприємства - має турботу не лише про власну вигоду, а й про інтереси людей,
забезпечуючи задоволення їх потреб. Це зменшує напруженість у відносинах
між суб’єктом та об’єктом управління, посилює лояльність до існуючих
відносин та спрямовує їх увагу від активного пошуку шляхів задоволення своїх
інтересів до пасивного очікування вигоди [1].
Класичні

теорії,

розроблені

в

1880-х

і

1930-х

рр.

Основними

представниками класичних теорій є Ф. Тейлор, А. Файоль, Дж. Емерсон, Л.
Урвік, М. Вебер, Дж. Форд.
Основні постулати класичної теорії заключаються в наступному
Робота більшості людей не приносить задоволення. Те, що вони роблять,
для них менш важливо, ніж їх дохід. Мало хто хоче або може виконувати
роботу, яка вимагає творчості, незалежності, ініціативи та самоконтролю.
Завдання керівників бізнес-підрозділу полягає в суворому контролі та нагляді
за підлеглими. Він повинен розбити завдання на легко зрозумілі, прості та
повторювані процеси, розробити прості операційні процедури та застосувати їх
на практиці.
Очікуваний результат: Люди можуть бути продуктивними, маючи гідну
заробітну плату та чесне управління. Якщо завдання досить спрощені і люди
суворо контролюються, вони можуть дотримуватися встановлених виробничих
норм [1].
267

Зазначимо, що саме в цей час Фр. Тейлор розробив теорію «наукової
організації праці», а точніше, «наукового управління», яку потім продовжили
багато інших дослідників. Теорія Тейлора здійснила революцію в управлінні в
цілому та персоналом зокрема. Теорія «наукового управління» стверджувала,
що для всіх підприємств існують оптимальні та універсальні методи управління
та організації праці, які можна значно вдосконалити її продуктивність.
Ці методи базувались на розподілі праці та глибокій спеціалізації
службовців. Разом із поширенням ідеї «наукового управління» на багатьох
підприємствах з’явилися представники нової професії - інженери з дослідження
та оптимізації робочих місць. Головною метою цієї теорії було досягнення
максимальної ефективності та прибутку [2].
Одним із завдань класичної школи було також створення універсальних
принципів управління. Особливо заслуговує на увагу робота А. Файоля
«Основи менеджменту», в якій наголошено на 14 принципах: розподіл праці,
дисципліна, повноваження та відповідальність, єдність дій, підпорядкування
особистих інтересів загальним, винагорода працівників, централізація, ієрархія
підпорядкування, порядок, справедливість, стабільність робочого місця
працівників, ініціативність, корпоративний дух компанії.
Незважаючи на те, що у вищезазначеній системі п’ять принципів мають
суто психологічне значення, тобто направлені на урахування людського
фактора загалом, теорія А. Файоля стверджувала, що управління повинно
базуватися на системі чітко визначених правил поведінки, щодо управління та
обов'язків працівників, регулюючи їх роботу аж до детального опису різних
управлінських заходів [3].
Глибока криза 1929-1932 рр. призвела до розшарування суспільства та
посилення соціальної напруженості. Керівництву довелося змінити підхід до
роботи з працівниками. Американські вчені Е. Мейо та Ф. Ротлісбергер ввели
поняття «людські відносини», згідно з яким продуктивність праці залежить не
тільки і не стільки від методів організації виробництва, а й від способу
ставлення менеджерів до підлеглих. тобто людського, а не механічного
фактора[3].
Основними ідеями теорії людських відносин є:
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- люди хочуть бути корисними, вони хочуть бути інтегрованими, бути
визнаними як особистості. Ці потреби важливіші за гроші, мотивацію та
спонукання до праці;
- головне завдання менеджера - змусити кожного працівника почуватися
потрібним і корисним; інформувати своїх підлеглих та розглядати пропозиції
щодо вдосконалення планів;
- керівник повинен дозволити своїм підлеглим набути певної незалежності
та особистого контролю під час здійснення повсякденних операцій.
Факт обміну інформацією та її участь у рутинних рішеннях дозволяє
менеджеру задовольнити основні потреби своєї взаємодії, а також відчуття
індивідуальної важливості. Факт задоволення потреб зростає і зменшує почуття
протидії керівництву, тобто ефективність спілкування зросте. [2].
Все це призвело до необхідності втручання держави, що зумовило
створення національних систем соціального забезпечення, допомоги по
безробіттю,

встановлення

мінімальної

заробітної

плати,

скорочення

і

обмеження робочого дня і т. д.
У деяких країнах з'явилися спеціальні урядові агентства для моніторингу
умов праці та захисту інтересів робочих. Організації почали створювати
спеціальні служби, що відповідають за дотримання трудового законодавства.
Друга світова війна тимчасово відвернула бізнес-лідерів від ідей Мейо і
Ротлісбергера. Перед відділами кадрів промислових підприємств (особливо в
Сполучених Штатах і Об'єднаному Королівстві) стояло складне завдання
набору і швидкого навчання сотень тисяч нових співробітників з усіх професій,
щоб замінити тих, хто був зарахований в армію.
Це завдання успішно вирішено, з тих пір завдання відбору і навчання стали
найважливішими напрямками діяльності відділів управління персоналом [4].
Гуманізація праці - це перетворення праці відповідно до ідеї самооцінки
людини, згідно з якою людина є змістом і основою існування і, отже, змістом
всієї діяльності [4].
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За цей час все більше і більше стали замислюватися про поліпшення
статусу співробітника підприємства, розкриття творчого потенціалу людини,
побудові кар'єри і залученні співробітників в управління[2].
Найбільш ефективне використання навичок співробітників відповідно до
цілей

бізнесу і

суспільства визнано основним завданням управління

персоналом. При цьому необхідно забезпечити здоров'я кожної людини і
вибудовувати відносини конструктивного співробітництва між членами
колективу і різними соціальними групами [2].
Поведінковий

напрямок

в

розвитку

управління

персоналом

стає

переважаючим в області нових досліджень в галузі управлінських наук.
Важливість «організаційної культури», що об'єднує різні управлінські підходи,
була визнана на початку 1980-х років: суб'єкт господарювання розглядається
стосовно поведінки, процесів, структур, результатів і т. д.
У

новій

концепції

управління

людина

стає

головним

суб’єктом

підприємства та спеціальним і особливим суб’єктом управління.
Таким чином, стратегія і структура засновані на використанні людських
навичок [5], де підхід до персоналу як до ресурсу означає:
- індивідуальний підхід до всіх співробітників в рамках поєднання
інтересів підприємства і співробітника;
- підвищення

чутливості

господарюючого

суб'єкта

до

проблеми

кваліфікованих кадрів на ринку праці;
- керівництво розуміє, що кваліфікований персонал це не безкоштовний
ресурс, на його збереження необхідно вкладати кошти.
- розуміти стратегічний аспект управління персоналом.
Отже, управління персоналом - це діяльність, яка сприяє найбільш
ефективному використанню співробітників для досягнення цілей підприємства
і особистих цілей кожної людини.
Суть концепції людських ресурсів полягає у визнанні економічної
доцільності інвестицій, пов'язаних із залученням і розвитком робочої сили.
Люди вважаються найціннішим ресурсом підприємства [4].
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Таким чином, проведенні дослідження свідчать, що еволюція систем
управління персоналом на підприємстві характеризується широким спектром
підходів, пов’язаних із реалізацією управлінського впливу на персонал.
Наведені вище ідеї втілилися в практичному посиленні уваги до активізації
людського чинника, до використання фізичного, психічного і емоційного
потенціалу

працівників,

їх

виконавських,

творчих

і

організаторських

здібностей.
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Критично важливою умовою створення підприємствами довгострокових
конкурентних переваг на ринку інноваційних товарів є вміле застосування
теоретичних моделей та бізнес-технологій сучасного маркетингу. При цьому
проблема вдосконалення маркетингової діяльності на ринку інноваційних
товарів актуальна не лише в контексті реалізації корпоративних інтересів
національного бізнесу, а й з погляду конструктивного впровадження моделі
інноваційного розвитку економіки України.
Значний внесок у розроблення сучасних концепцій та прикладного
інструментарію маркетингового управління підприємствами, у тому числі в
контексті їх інноваційного розвитку, зроблено українськими та російськими
ученими. Авторами найбільш вагомих досліджень з цієї проблематики є
українські науковці Л. Балабанова, А. Войчак, С. Гаркавенко, В. Кардаш, Ю.
Каракай, Н. Куденко, Л. Ліпич, А. Наливайко, В. Оніщенко, А. Павленко, С.
Скибінський, А. Старостіна та ін. Разом з тим, на нашу думку, ще передчасно
робити висновки про наявність української або російської школи маркетингу
інноваційних товарів, оскільки для їх появи потрібно не тільки досконале
опанування існуючих концепцій, а й обґрунтування нових теоретичних підходів
і розробок, практичних методів їх реалізації. Приділення недостатньої уваги до
проблеми адаптації маркетингу до діяльності на специфічному ринку
інноваційних товарів, неоднозначність оцінювання ролі маркетингу у розвитку
інноваційного

процесу

на

мікро-

та

макрорівнях,

неопрацьованість

маркетингових технологій забезпечення інноваційного розвитку підприємств
обумовили вибір теми, визначили мету, завдання та логіку дослідження.
Метою цієї статті є комплексне наукове та практичне розв’язання
проблеми ефективного використання маркетингу як механізму впливу на ринок
інноваційних товарів на основі використання теоретичних засад і сучасних
проявів концепції маркетингу інноваційних товарів, обґрунтування напрямів
удосконалення його методології, розроблення технологій маркетингового
управління розвитком ринку інноваційних товарів.
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Методологічним підґрунтям статті є системний та історико-логічний
підходи до аналізу процесів і явищ у середовищі інноваційного розвитку. Під
час дослідження системної сутності інновацій як товару, чинників і моделей
ринку інновацій, органічно поєднувалися теоретичні та емпіричні методи
пізнання: аналіз, синтез, дедукція, індукція, моделювання, системний аналіз.
Результати дослідження. Сучасні теорії економічного зростання безпосередньо
пов’язані з інноваційними теоріями, адже саме пізнання закономірностей
розвитку інноваційних процесів сьогодні є важливою передумовою подальшого
соціально-економічного прогресу [1]. Розрізняють кілька типів інновацій:
o товарна – упровадження нового продукту;
o технологічна – упровадження нового методу виробництва
o ринкова – створення нового ринку товарів і послуг;
o маркетингова – упровадження нового методу продажу, включаючи
значні зміни в дизайні або упаковці продукту, його складуванні, просуванні на
ринок або в призначенні продажної ціни, що націлені на краще задоволення
потреб споживача, відкриття нових ринків або завоювання нових позицій для
продукції підприємства на ринку з метою збільшення обсягу продажу;
o управлінська – реорганізація структури управління;
o соціальна – упровадження заходів з метою покращення життя
населення;
o екологічна – упровадження заходів з питань охорони довкілля.
Дослідження теоретичних аспектів маркетингової діяльності на ринках
інноваційних товарів необхідно починати з визначення основних категорій.
Інновації – це процес, у ході якого винахід чи відкриття доводиться до стадії
практичного застосування і починає давати економічний ефект, новий поштовх
науково-технічних знань, що забезпечують ринковий успіх [2, с. 16].
Інноваційний процес – це взаємопов'язаний процес створення інновацій з
використанням сукупності системи знань, наукової і маркетингової діяльності;
сукупності засобів праці, що полегшують людську працю і роблять її
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продуктивнішою (техніка, прилади, устаткування, організація виробництва) [3].
Під інноваційною діяльністю розуміється діяльність колективу, спрямована на
забезпечення доведення науково-технічних ідей, винаходів (новацій) до
результату, придатного до практичного застосування та реалізації їх на ринку з
метою задоволення потреб суспільства в конкурентоспроможних товарах і
послугах. У статті 3 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інноваційна
діяльність визначається як «одна з форм інвестиційної діяльності», що
здійснюється з метою впровадження досягнень науковотехнічного прогресу у
виробництво і соціальну сферу [4]. Дослідження Каракая Ю. В. показали, що
сутність інновацій як товару слід розглядати у взаємозв’язку проявів трьох наук
– політичної економії, інноватики та маркетингу. З політекономічного погляду
інноваційні товари, як і інші, мають споживчу вартість, яка характеризується
специфікою формування та сприйняття споживачами. Показано, що з
маркетингового погляду диверсифікація споживчої вартості інноваційного
товару збільшує його цінність для споживачів [5]. У контексті інноватики як
галузі наукових знань, що охоплює питання методології та організації
інноваційної діяльності, інноваційний товар є її результатом. Показано, що в
існуючих класифікаціях інноваційних товарів домінує саме такий підхід. Разом
з тим доведено їх важливість для формування товарної політики, розроблення
маркетингових

стратегій

і,

зрештою,

маркетингового

забезпечення

інноваційного процесу. Саме ця висхідна позиція дозволила розробити
багатокритеріальну маркетингову класифікацію інноваційних товарів, згідно з
якою їх типи доцільно виділяти за сукупністю взаємопов’язаних критеріїв
(табл. 1).
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Таблиця 1 – Маркетингова класифікація інноваційних товарів [6]
Критерії класифікації

Інноваційні товари

Характер потреб, які задовольняються

Що створюють нові потреби
Що задовольняють існуючі потреби
Поява яких обумовлена попитом (ринком)
Поява яких обумовлена пропозицією
Стратегічні
Реактивні

Джерело виникнення ідеї
Мотив появи
Характер впливу на ринкові позиції фірми

Революційні
Нішеві
Консервативн
Нейтральні
У реальному втіленні
З підкріпленням

Рівень охоплення маркетингових елементів
товару
Сфери застосування

Споживчого призначення
Виробничо-технічного
Послуги
Піонерні
Унікальн
Ринкової новизни

Рівень інноваційності

Такий підхід до класифікації інноваційних товарів, на думку автора,
відображає їх маркетингову сутність – здатність забезпечувати розвиток
підприємства через виявлення та подальше задоволення потреб або розвиток
попиту [6]. Сучасний маркетинг складний, як ніколи раніше. Це не означає, що
раніше не було проблем, просто проблеми сьогодні зовсім інші. На сьогодні
проблеми полягають у боротьбі з надмірною фрагментацією, насиченням
товарами, які щодня з’являються на ринках.
Проблеми сучасного маркетингу пов’язані з такими причинами:
- збільшення
необхідністю

кількості

адаптувати

брендів
товари

до

пояснюється
специфічних

трьома

факторами:

потреб

визначених

споживачів; велика кількість торгових марок у компанії перешкоджає виходу
на ринок нових конкурентів; великий портфель брендів посилює позицію
виробника в переговорах з дистриб’ютором – висока знижка на один бренд
компенсується низькою знижкою на інший [7, c. 18–19]. За таких умов саме
інновації допомагають перемагати ті компанії, які сильніші та мають більший
вплив на ринок, та компаніям-челенджерам і новим компаніям завоювати свою
нішу на ринку та свого споживача;
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- швидкість, з якою з’являються нові марки, технології, на сьогодні
зростає, а час життя нових товарів на ринку скорочується (заміна виробу стає
дешевшою, ніж його ремонт). Розвиток цифрових технологій збільшує темпи
інновацій і кількість нових товарів. Інтернет сприяє, з одного боку, появі нових
брендів і форм ведення бізнесу, а з іншого – відкриває нові можливості для
розподілу та просування товару до кінцевого споживача. Дистриб’ютори,
наприклад, реагують на зміни шляхом концентрації бізнесу [7, c. 21–22].
Канали розподілу зосереджуються в руках відносно невеликої кількості
компаній, які мають значну владу. У цьому випадку саме маркетинг – це
процес, який стоїть над інноваціями, над мінливістю технологій;
- ринкові сегменти стають все меншими та меншими, а вартість
інформування про новий товар зростає. Для ефективного охоплення аудиторії
необхідно представити бренд не в одному, а в декількох ЗМІ і, як наслідок,
зростає вартість виходу нового товару на ринок [7, c. 25]. Компанії змушені
створювати не просто нові товари, а нові вигоди для споживачів;
споживачі стали перебірливими і все частіше ігнорують комерційні
комунікації. Можливо, єдиний шлях привернення уваги – новизна [7, c. 20].
Проте більшість новинок, модифікацій продуктів, скоріше пов’язані з
необхідністю диференціації від конкурентів чи підвищенням інтенсивності
повторних покупок, а зовсім не з актуалізацією нових потреб. Для вирішення
проблеми задоволеності споживачів потрібно використовувати маркетингові
інновації, але їхній темп повинен погоджуватися з реальною можливістю для
споживачів усвідомити та оцінити нововведення. Інновації – основа сучасних
конкурентних стратегій і для того, щоб вижити на ринку, компаніям абсолютно
необхідно розуміти інноваційний процес та роль маркетингу в ньому. Більшість
вітчизняних науковців вивчають зміни виключно у формі продуктових і
технологічних інновацій та не розглядають питання, пов’язані з упровадженням
нетехнологічних інновацій (нові фінансові інструменти, нові форми управління
підприємством, нові методи впливу на споживачів, нові форми навчання та
інші). І якщо підприємства з іноземним капіталом або ті, які працюють на
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основі франшизи, використовують інноваційні для України інструменти
управління, то вітчизняні підприємства (особливо державної форми власності,
які часто розраховують на дотації з боку держави) і не намагаються
модернізувати методи та способи інноваційного й маркетингового впливу на
ринок та усіх його контрагентів. У значній кількості випадків при здійсненні
інноваційних змін одним із найважливіших обмежень є фінансові можливості
підприємства. Це обмеження виникало у фірмах, інноваційна поведінка яких
зумовлювалася трансформацією економіки, а також на підприємствах, які
почали свою діяльність вже в період макроекономічних змін, тобто після 1990
року. Фірми, що належать до першої категорії, значно частіше вбачали основну
перешкоду для інноваційної діяльності у фінансових труднощах. Іншою
перешкодою під час впровадження змін, що також дуже часто спостерігається,
є ставлення до них колективу. Ця проблема набирає особливої ваги на
підприємствах сфери послуг, де підтримується безпосередній контакт
працівників із клієнтом. Істотне значення в цих ситуаціях має також вік членів
колективу. Ще одна перешкода для проведення інноваційної діяльності полягає
у відсутності на підприємствах працівників відповідної кваліфікації. Частина
фірм вважає істотними ускладненнями для початку та реалізації інноваційних
заходів відсутність достатньої інформації про потреби клієнтів та розміри
ринку. Загалом у процесі подолання труднощів можна виділити два типи
позиції підприємств щодо впроваджуваних інновацій. Деякі з них не виявляють
зацікавленості в тому, щоб отримати допомогу ззовні, інші значною мірою
зацікавлені у створенні загальнодержавної системи підтримки інновацій,
спрямованої на розвиток малих та середніх підприємств. До того ж,
підприємства вбачають істотне обмеження для створення інновацій у
відсутності установ, які проводили б дослідження з метою використання їхніх
результатів малими та середніми підприємствами [8].
Отже,стратегічні та тактичні маркетингові дії підприємства на ринку
інноваційних товарів повинні ґрунтуватися на системі методологічних
принципів, що віддзеркалюють закономірності розвитку цього специфічного
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ринку та сутнісні особливості інноваційних товарів: інтерпретація запитів,
розвиток попиту, стратегічна орієнтація, координація, гнучкість, оптимальність,
адекватність, обґрунтованість, неперервність, соціальна відповідальність та
ефективність. Маркетинг інноваційних товарів включає в себе безліч
особливостей, які необхідно враховувати при розробці інноваційного товару та
подальшого його збуту. Подальші дослідження доцільно спрямувати на
обґрунтування основних маркетингових дій, найбільш актуальних для
інноваційних товарів.
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Розвиток

вітчизняних

підприємств

у

складному,

динамічному

і

невизначеному середовищі та забезпечення їх ефективного функціонування і
розвитку

неможливі

без

формування

ефективної

системи

управління

конкурентоспроможністю підприємства. Остання повинна бути здатною не
лише своєчасно реагувати на зміни в економіці, але й повною мірою
використовувати його потенційні можливості для створення умов збереження
конкурентної позиції, а також подальшого розширення сектора ринку.
Теоретичні

й

методологічні

аспекти

щодо

основ

управління

конкурентоспроможністю відображено в наукових дослідженнях І. Ансоффа,
О. Виноградової, А. Воронкової, О. Гудзь, С. Гуткевич, Г. Мінцберга,
М. Портера, П. Стецюка Дж. Робінсона, О. Тридіда, Р. Фатхутдінова,
А. Чандлера та ін..
Для ефективного управління конкурентоспроможністю підприємства
необхідно розробити концептуальні засади розвитку системи управління
конкурентоспроможністю підприємств.
Поняття «управління конкурентоспроможністю підприємства» – складне,
тому в наукових публікаціях знаходимо його різноманітні тлумачення. Так, Л.В.
Балабанова [1] визначає його як «сукупність управлінських дій, спрямованих на
дослідження діяльності активних і потенційних конкурентів, їх сильних і
слабких сторін, а також розроблення конкурентних стратегій, що забезпечують
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формування

й

підтримку

Г.С. Бондаренко [2]

довгострокових

зазначає, що

це

конкурентних

переваг».

«систематичний, планомірний і

цілеспрямований вплив на систему конкурентоспроможності для збереження її
стійкості чи переведення з одного стану в інший за допомогою необхідних і
достатніх способів і засобів впливу». Цікавою є позиція М.М. Галелюка [3], який
стверджує, що це «конкретна функція менеджменту, що реалізується через
здійснення

загальних

функцій

для

підтримання

та

підвищення

конкурентоспроможності підприємства та його товарів, що є складниками єдиної
системи».
Повний

комплекс

умов

ефективного

використання

конкурентного

потенціалу можна забезпечити тільки за умови використання комплексу
підходів,

які

формують

концептуальні

засади

управління

конкурентоспроможністю підприємства.
Обґрунтовувати

концептуальні

засади

управління

конкурентоспроможністю підприємства на основі клієнто - орієнтованого,
ціннісного, інноваційного підходів слід з урахуванням основних положень
сучасної економічної та управлінської теорії, зокрема: ключових положень
теорії

ринку,

теорії

конкуренції

та

конкурентних

переваг,

концепції

стратегічного управління, сучасної управлінської парадигми, а також базових
принципів та прикладних інструментів, що напрацьовані в контурі сучасних
управлінських підходів.
Забезпечення і підтримка стійкої конкурентної позиції підприємства на
ринку визначається його клієнто - орієнтованістю, компетентностями,
інноваційністю, цінністю конкурентного потенціалу. Такий підхід також
передбачає, що пропоновані на ринку збуту продукти є результатом нової
конкурентної політики та поведінки підприємства, що, в свою чергу,
опираються на цінності, ресурси, компетенції, інновації, якими володіє
підприємство. Цінності, ресурси, компетенції, продукт, інновації стають
складовими частинами єдиного цілого. Відповідно, формується нова парадигма
«цінності − ресурси − компетенції − інновації – поведінка – результат».
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Конкурентоспроможність підприємства в довгостроковій перспективі залежить
від гармонійної послідовності ланцюга та комбінації цих складників і здатності
здійснювати клієнто - орієнтоване управління краще, оригінальніше і швидше
від конкурентів.
Для примноження конкурентних переваг необхідно забезпечення певних
вимог. Так, науковці розглядають динамічні компетентності як основу
формування конкурентних переваг, маючи на увазі можливості підприємства
оперативно пристосовувати наявний конкурентний потенціал до нових проблем
і зовнішніх ситуацій, а також створення нових ресурсів для виробництва
продукції та зміцнення конкурентних позицій.
Практично вирішення проблеми управління конкурентоспроможністю
підприємства пов’язане з виявленням прихованих можливостей і резервів та їх
оптимальним

використанням

за

умови

підвищення

ефективності

функціонування економічної системи підприємства. Можна стверджувати, що
ефективно

налагоджена

діяльність

підприємства

створює

сприятливі

передумови для примноження компетентностей та здатностей здійснювати
ефективну трансформацію організаційного дизайну для забезпечення широкого
спектру завдань учасників економічних ланцюгів (клієнтів, партнерів,
постачальників тощо), сприятиме нарощуванню конкурентного потенціалу на
якісно новій основі, яка, своєю чергою, дасть змогу суттєво розширити коло
можливостей

підприємства

і,

як

наслідок,

підвищити

рівень

його

конкурентоспроможності.
Заходами щодо забезпечення конкурентної переваги підприємства для
досягнення необхідного рівня його конкурентоспроможності можуть бути:

Проте

–

формування потоку створення цінностей;

–

широке освоєння інновацій;

–

клієнто - орієнтованість;

–

розвиток інноваційних комунікацій для клієнтів;

–

синхронізація технологічних та управлінських процесів.
концептуальні

засади

управління
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конкурентоспроможністю

підприємств мають базуватися на поєднанні не тільки клієнто - орієнтованого,
ціннісного, інноваційного підходів, а й ураховувати ситуаційну специфіку
ринку, пов’язану з мінливістю та диференціацією запитів споживачів;
інформаційно-комунікаційних та технологічних інновацій, орієнтованих на
індивідуальні вимоги клієнтів; розширення економічних та загострення
конкурентних відносин в умовах глобалізації пропозиції і попиту. Враховуючи
вагомий вплив споживачів на діяльність підприємства, для досягнення
максимального

ефекту

конкурентоспроможністю

на

шляху

до

підприємства,

реалізації
всі

види

функцій
діяльності

управління
й

активи

підприємства, а також система її функціонування повинні бути підпорядковані
єдиній меті – розширення клієнтської бази та отримання лояльного клієнта,
відповідно, управління конкурентоспроможністю підприємств повинно бути
максимально клієнто - орієнтованим.
Клієнто - орієнтованість передбачає управління конкурентоспроможністю
підприємства з орієнтацією на потреби споживача продукції та забезпечує
перехід від фокусування зусиль підприємства на конкурентній боротьбі та
випередженні конкурентів до впровадження унікальних продуктів для
задоволення потреб, що мають місце на споживчому цільовому ринку.
Клієнто

-

орієнтованість

в

управлінні

конкурентоспроможністю

підприємства слід окреслити такими ознаками, як:
–

співпраця, заснована на відносинах, а не на продукті;

–

спрямування розвитку конкурентного потенціалу підприємства на

максимізацію тих складових, які в майбутньому забезпечать підвищення
задоволення споживачів продукцією підприємства, збільшення лояльності до
нього і, як наслідок, до отримання довгострокових конкурентних переваг;
–

споживачі сприймають підприємство як носія певної ідеї (бренду), що

має для них особливу цінність;
–

орієнтація на збільшення частки ринку, залучення нових та утримання

існуючих клієнтів на споживчому цільовому ринку;
–

основою для збереження й розвитку взаємовідносин між підприємством

та його клієнтами виступає сервісне обслуговування;
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–

максимізація потенційних можливостей щодо якості товару, його

вартості, доставці, що забезпечується показниками гнучкості виробництва,
інноваційності та відтворюваності;
–

індивідуальна взаємодія підприємства з клієнтами та управління

відносинами з клієнтами на основі інтерактивної технології для збільшення
клієнтської бази підприємства;
–

широке

застосування

інформаційних

технологій,

які

на

основі

розроблених процесів і знання потреб кожного окремого клієнта дають змогу
формувати унікальні пропозиції або ж імітувати цю унікальність.
Підкреслимо, що забезпечення клієнто - орієнтованості в управлінні
конкурентоспроможністю підприємств вимагає перегляду всіх основних
аспектів комунікаційної та організаційної діяльності. Іншими словами, клієнто орієнтованим слід вважати таке підприємство, чиї завдання, структура та
основні процеси розроблені задля оптимізації його взаємодії з клієнтами, тобто
визначенні під час урахування впливу зовнішнього середовища, з одного боку, і
можливостей підприємства – з іншого.
Таким

чином,

констатуємо,

що

концептуальні

засади

управління

конкурентоспроможністю підприємства на основі клієнто - орієнтованого,
ціннісного, інноваційного підходів в умовах викликів та запитів сьогодення можна
вважати найприйнятнішими, які дають змогу кожному підприємству, яке веде
конкурентну боротьбу на ринку, використовувати конкретну конкурентну стратегію.
У цьому контексті видається слушною думка тих науковців, які переконані,
що в умовах глобалізації й посилення конкуренції новим джерелом досягнення
конкурентоспроможності стане не звуження витрат, а доставка споживачеві
«додаткової цінності» – унікального продукту з важливими для нього
характеристиками.

Тобто

пріоритетною

метою

управління

конкурентоспроможністю підприємства має стати максимізація ціннісних
компетентностей,

примноження

конкурентних

переваг

зі

збереженням

прийнятного рівня витрат. Скорочення витрат при цьому стає стимулом у
досягненні конкурентоспроможності, оскільки із джерела переваг воно
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перетворюється в обов’язкову умову. За таких обставин підприємства, що не
володіють відповідними компетенціями, програють конкурентну боротьбу, а ті,
що залишаться на ринках, стрімко будуть наближатися до максимально
ефективного рівня функціонування. Джерело збільшення цінності для клієнта
вони вбачають у його залученні до процесу створення продукту
Отже,

концептуальні

засади

управління

конкурентоспроможністю

підприємства на основі клієнто - орієнтованого, ціннісного, інноваційного
підходів передбачають орієнтацію діяльності підприємства на споживача під час
вирішення будь-яких завдань та формування професійної гнучкості щодо
реагування на ринкові коливання. Управління конкурентоспроможністю
підприємств на означених концептуальних засадах спрямоване на отримання
додаткових

конкурентних

переваг

завдяки

формуванню

системи

взаємовигідних відносин між підприємством, споживачами та партнерами.
Відповідно до таких концептуальних засад, на перші позиції виходить проблема
поліпшення клієнто - орієнтованості та інноваційності підприємства.
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ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
У

статті

розглянуто

сільськогосподарського

питання

впливу

внутрішнього

підприємства. Особливу

чинників внутрішнього середовища

середовища

увагу приділено

впливу

сільськогосподарських підприємств на

результат їх діяльності. Визначено, що основними чинниками внутрішнього
середовища, які формують певні особливості ефективності діяльності
сільськогосподарських підприємств з огляду на специфіку формування є:
виробництво, фінанси, маркетинг, трудові ресурси, внутрішньогосподарська
інфраструктура, природно-кліматичні, у тому числі земні ресурси. Показники
аналізу

компонентів

товаровиробника.

внутрішнього

Проведено

SWOT-

середовища
аналіз

та

потенціалу

сільськогосподарських

підприємств.
Ключові слова: фактори, внутрішнє середовище, сільськогосподарське
підприємство, SWOT- аналіз, ефективність.
На етапі розвитку економіки України безліч українських підприємств
перебуває в умовах невизначеності та постійного ризику. Сільськогосподарські
підприємства – це елемент складової економічної системи, яка охоплює
внутрішньогалузеві відносини між конкуруючими виробництвами, міжгалузеві
відносини, макроекономічні відносини та міжнародні відносини. Як елемент
цієї системи сільськогосподарське підприємство не може функціонувати
відособлено, тому його ефективна діяльність залежить не тільки від набору
зовнішніх чинників, а власне від міри впливу на результати функціонування
внутрішніх чинників, які прийнято називати внутрішнє середовище.
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Внутрішнє

середовище

підприємства

–

це

сукупність

чинників

підприємства, які формують його довгострокову прибутковість і перебувають
під безпосереднім контролем керівників та персоналу підприємства.
Внутрішнє середовище підприємства визначається внутрішніми змінними
всередині підприємства, які безпосередньо впливають на процес перетворень
(виробництва продукції та послуг), а також функціонування підприємства.
Внутрішнє середовище підприємства формується залежно від його місії та
мети, яка багато в чому визначається зовнішнім середовищем. Актуальності
набуває

питання

сільськогосподарських

вивчення

діяльності

підприємств як

внутрішнього

одного

середовища

з чинників підвищення

ефективності виробництва.
Значний внесок у дослідження та вирішення проблем, пов’язаних із
ефективністю діяльності середовища функціонування підприємств ( суб’єктів
господарювання) зробили такі науковці, як М.М. Буднік, Л.Л. Гевлич,
Г.С. Гуріна, С.Л. Демиденко, С.М. Жукевич, О.М. Лозовський, В.В. Лук’янова,
В.М. Марченко, Ю.Ю. Милова, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, Ю.В. Печериця,
К.А. Пріб, Л.М. Христенко, М.С. Чернишенко, Я.О. Юрчук та ін. У працях
вище

вказаних

вчених

представлено

різноманітні

аспекти

діяльності

внутрішнього середовища підприємства. Про те, є певні аспекти не вирішених
питань щодо діагностики внутрішнього середовища підприємства в контексті
вивчення сильних і слабких його сторін.
Метою даної статті є вивчення сутності впливу внутрішнього середовища
сільськогосподарських

підприємств

та

досягнення

особливостей

його

формування та ефективності впливу на результати господарювання, які
характеризують сільськогосподарське виробництво в цілому.
Сільське господарство України – одне з провідних галузей економіки
України. Крім стабільного забезпечення країни якісним, безпечним, доступним
продовольством, сільське господарство України спроможне на вагомий внесок
на розв’язання світової проблеми голоду.
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Сільське господарство – одне з найважливіших галузей виробничої сфери,
яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням
тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості –
сировиною. Головним засобом виробництва у сільському господарстві є земля.
Одночасно вона є і предметом праці, який завдяки родючості дає можливість
вирощувати культурні рослини. Тобто земля є природним ресурсом, на якому
базується сільськогосподарське виробництво.
Внутрішнє середовище підприємства являє собою сукупність внутрішніх
факторів, які безпосередньо впливають на функціонування підприємства[3].
Внутрішнє середовище підприємства – це цілісна система взаємопов’язаних
елементів, підсистем, компонентів, складових і факторів, що прямо впливають
на діяльність (роботу) підприємства та виникають, як наслідок прийняття
управлінських рішень, і які підприємство в змозі частково контролювати та
корегувати.
Внутрішнє середовище підприємства формують формальні і неформальні
групи, особисті групи, підрозділи організації. Існує п’ять основних груп
чинників внутрішнього середовища, які відповідають основним напрямам
системи управління діяльності. Таке формування чинників безпосередньо є
змістовним, доцільним та дозволить в подальшому проводити оцінювання за
впливом факторів. Фактори внутрішнього середовища підприємства вказано на
(рис. 1).
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Виробничий

Економічний

• - рівень морального і фізичногозношення

• - відсоток власного капіталу;

обладнання;
- виробничі можливості обладнання;
- забезпеченість сировиною та матеріалами;
- резервні потужності;
- контроль якості, тощо.

- залучення позитивних коштів;
- обсяг дебіторської та кредиторської
заборгованості;
- рівень прибутковості, тощо.

Фактори впливу
внутрішнього
середовища
Інноваційний

Організаційно-структурний

• - екологічний збиток;
- екологічний податок, тощо.

• - рівень квалафікованості персоналу;
- стратегія розвитку підприємства;
- інтелектуальний потенціал підприємства;
- продуктивність праці;
- організаційна структура;
- методи управління , тощо.

Рисунок

1

–

Фактори

впливу

внутрішнього

середовища

на

ефективність підприємства
Внутрішнє середовище не залежить від організаційно-правової форми
підприємства та об’єднує всі функціональні сфери його господарської
діяльності.

Основними

компонентами

внутрішнього

середовища

сільськогосподарського підприємства з огляду на специфіку фінансування є:
виробництво, фінанси, маркетинг, трудові ресурси, внутрішньогосподарська
інфраструктура, природно-кліматичні, у тому числі земні ресурси. Кожну з цих
компонентів необхідно окремо аналізувати за допомогою комплексу чинників.
Виробнича

складова

діяльність

підприємства

відображає:

процеси

виробництва продукції; контроль за процесом виробництва та контроль якості
продукції; процес постачання та ведення сільського господарства; стан та
рівень обслуговування технологічного парку; рівень технології ефективності
виробничих

потужностей;

дослідження,

розробки,

інновації;

рівень

ефективності використання виробничих ресурсів; не використані можливості та
наявні резерви зниження витрат, пов’язаних із виробництвом; рівень
раціонального використання торгових марок, патентів тощо.
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До

фінансової

складової

діяльності

підприємства

рекомендується

відносити: рівень ефективності використання і руху грошових коштів; рівень
ліквідності; рівень прибутковості; рівень інвестиційних можливостей; рівень
виконання альтернативних фінансових стратегій.
Основними

показниками,

що

характеризують

маркетинг

сільськогосподарського підприємства, є: обсяг реалізації продукції; рівень
ціноутворення; рівень просування продукції; процеси збуту та розподілу
продукції (сировини).
Вивчення трудових ресурсів необхідно здійснювати по таких напрямах:
управлінський персонал та спеціалісти підприємства; кваліфікація працівників;
ефективність

кадрової

політики;

застосування

системи

стимулів

для

мотивування працівників і їх ефективність; плинність кадрів; спроможність
підприємства залучити додаткових працівників, у тому числі на сезонні роботи,
та рівень їх кваліфікації тощо.
Необхідно також враховувати вивчення інфраструктур, ресурсну і
інноваційну складову внутрішнього середовища за наявністю, забезпеченістю,
інтенсивністю та ефективністю використання та ін.[2].
SWOT- аналіз діяльності сільськогосподарського підприємства наведено в
таблиці 1.
Таблиця

1

–

SWOT-

аналіз

діяльності

сільськогосподарського

підприємства
Сильні сторони (S)
Достатня популярність
Імідж на ринку
Фокусування на споживачі,
його потреби
Високий контроль якості
Зростання оборотних коштів

Слабкі сторони (W)
Вузький асортимент продукції
Недотримання графіку постачання
Середній рівень цін
Недосконала структура управління
Недозавантаженість виробничих
потужностей
Вузька спеціалізація
Відстороненість персоналу від
ухвалень
Залежність від постачальників
сировини та комплектуючих
Застаріле устаткування

Висока рентабельність
Конкурентна цінова політика
Сучасні технології виробництва
Обґрунтована стратегія у сфері діяльності
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Продовження таблиці 1
Можливості (O)
Вдосконалення технології
виробництва
Стійкий попит на продукцію
Зниження податків і мит
Зниження цін на сировину і
матеріали
Відсутність зарубіжних конкурентів
Не повністю задоволений попит
продукцію
Державна підтримка малих
підприємств
Поліпшення рівня життя населення
Розроблення і відхід
фірм-воробників
Вдосконалення менеджменту
Підвищення рівня цін
Вільний вхід на ринок
Охоплення нових сегментів ринку
Організація відділу збуту

Загрози (T)
Зростання податків і мит
Зниження рівня цін
Зростання темпів інфляції
Посилення законодавства
Зниження рівня життя населення
Зміна кліматичних переваг

на

Поява товарів-субститутів
Нестабільність курсу валют
Посилення конкуренції
Несприятлива економічна ситуація
в державі
Поява нових виробників
Поява принципово нового товару
Недотримання
графіку
постачання
продукції
Погіршення політичної обстановки

Діяльність в аграрній сфері великих аграрних підприємств має як
позитивний, так і негативний вплив на галузь сільського господарства.
Проведення SWOT- аналізу діяльності дозволяє виділити основні сильні
сторони їх діяльності: залучення великих і якісних інвестиційних ресурсів,
ефективне використання інвестицій, висока урожайність і якість продукції, що
випускається, можливість дешево купувати і дорого продавати та ін. Слабкими
сторонами в свою чергу є: малорозвинене тваринництво, недостатня
забезпеченість висококваліфікованими працівниками.
Таким чином, проведення SWOT- аналізу має велике значення для
здійснення стратегічної ефективності планування сільськогосподарського
підприємства, оскільки його метод – ефективний та доступний засіб оцінки
стану проблемної та управлінської ситуації в господарстві[5].
Отже, за результатами дослідження можна сказати, що для ефективності
діяльності сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах особливо
важливе

значення

набуває

систематичне

дослідження

внутрішнього

середовища. Внутрішнє середовище не залежить від організаційно-правової
форми підприємства та об’єднує всі функціональні сфери його господарської
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діяльності.

Основними

компонентами

внутрішнього

середовища

сільськогосподарського підприємства з огляду на специфіку фінансування є:
виробництво, фінанси, маркетинг, трудові ресурси, внутрішньогосподарська
інфраструктура, природно-кліматичні, у тому числі земні ресурси. Дані
фактори

є

пріоритетними

при

вивчені

внутрішнього

середовища

сільськогосподарського підприємства, тому саме на них потрібно звертати
увагу в першу чергу.
Проведення SWOT- аналізу має велике значення для ефективного
планування сільськогосподарського підприємства, оскільки його метод –
ефективний та доступний засіб оцінки стану проблемної та управлінської
ситуації в господарстві. Застосування цього методу дає можливість встановити
лінії зв’язку між сильними та слабкими сторонами із зовнішніми можливостями
та загрозами. В свою чергу SWOT- аналіз дає можливість визначити, що
сільськогосподарські підприємства повинні прагнути посилити конкурентні
позиції стосовно тих факторів, які є можливостями, з одночасною ліквідацією
слабких сторін.
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УДК 333.9
Яськова О.І.
Здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розкрито теоретичні підходи до стратегічного управління,
методології здійснення та реалізації стратегічного процесу. Зазначено, що
розроблення стратегії вимагає чіткого методологічного інструментарію, що
спирається на теорію стратегічного управління. Тому, щоб забезпечити
ефективну діяльність та конкурентоспроможність, сучасне підприємство
повинне мати добре обґрунтовану стратегію, а також бути готовим
адаптуватися

до

випадкових обставин,

виникнення

яких можливе в

майбутньому.
Ключові слова: стратегія, розвиток, стратегічний менеджмент, стратегічна
діагностика, стратегічне планування, вибір стратегічних цілей.
Сучасні

умови

характеризуються

функціонування

фінансово-економічною

вітчизняних
кризою,

підприємств

зростанням

рівня

невизначеності зовнішнього середовища (індивідуалізація і динамізм поведінки
споживачів, новітні інформаційні технології, високі вимоги до якості товарів і
обслуговування тощо), політичною нестабільністю, загостренням конкуренції,
неспроможністю досягнення високих результатів господарської діяльності
тощо. Саме посткризовий період спонукає підприємство до виживання в
умовах конкуренції, досягнення сталого та безперервного розвитку. Тому стає
надзвичайно актуальною розробка стратегії, що дозволяє фірмі виживати в
конкурентній боротьбі, у довгостроковій перспективі.
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В умовах жорсткої конкуренції і ситуації на ринку, що швидко змінюється,
дуже важливо не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ
фірми, але і виробляти довгострокову стратегію, що дозволила б їй встигати за
змінами, що відбуваються в зовнішнім середовищі.
Поняття стратегії розвитку підприємства є базовим у теорії стратегічного
управління, оскільки саме воно є об’єднуючим механізмом цілей можливостей
(потенціалу) та умов (зовнішнього та внутрішнього середовища). Базуючись на
цілях бізнесу, вона визначає засоби, за допомогою яких підприємство може
перетворити свої стратегічні наміри в ринкові переваги, взаємодіючи з
факторами зовнішнього впливу, без цього його ефективна адаптація до
стратегічних змін в умовах невизначеності і мінливості середовища неможлива.
Ситуація також ускладнюється неузгодженістю процесів, які відбуваються
всередині

підприємств,

наявністю

ринкових

вимог

до

управління

господарською діяльністю. Стратегія допомагає підприємству вибрати свій
раціональний шлях розвитку і створити найважливіші переваги у його
функціонуванні.
Залежно від типу розвитку підприємств формується і система управління
та здійснюється процес розроблення і реалізації стратегій розвитку. Питанню
створення результативної стратегії розвитком підприємств присвячені наукові
праці переважно іноземних вчених, серед яких І. Ансофф, О. Віханський,
О. Єрохіна, Р. Каплан, М. Кондратьєв, Дж.Б. Кларк, Г. Мінцберг, Д. Рікардо,
А. Сміт, А.Дж. Стрікленд, А. Томпсон, М. Туган-Барановський, М. Фрідмен,
Р. Фатхутдінов,

Й. Шумпетер,

П. Саблук,

М. Сахацький,

Н. Сіренко,

Л. Федулова, Є. Ходаківський, І. Червен, Н. Шпак, В. Яценко та ін.
Мета статті - полягає у виборі та обґрунтуванні ефективної стратегії
розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання.
Важливою умовою підтримки конкурентоспроможності підприємства в
сучасних економічних умовах є процес його розвитку. Особливо гостро стає
проблема підвищення ефективності функціонування виробничої системи, що
підтверджується браком практичних навичок в реалізації програм розвитку
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підприємства,

неефективністю

управлінських

рішень

в

формуванні

стратегічних напрямків його розвитку, наслідком яких є недостатність
конкурентних переваг сучасних промислових підприємств. Окрім цього,
суттєво

впливає

на

процес

розвитку

організація

процесів

усередині

підприємства. Стан обладнання і організація виробничих процесів призводить
до невідповідності вітчизняної продукції світовому рівню.
Отже, розвиток підприємства є головним чинником його сталого
функціонування, якого можливо досягти при ефективному поєднанні трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів. При цьому вибір напрямку розвитку
обґрунтовується фактичним станом зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства, обмеженістю наявних ресурсів, а також цілями керівництва
підприємства.
Стратегічне управління діяльністю підприємства – процес визначення і
встановлення зв'язку підприємства з його оточенням, що полягає в реалізації
вибраних цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин з оточенням за
допомогою розподілу ресурсів, який дозволяє ефективно і результативно діяти
підприємству та його підрозділам [1].
Стратегічне управління включає визначення стратегії (місії) підприємства,
стратегічне планування, реалізацію стратегії (заходи). Стратегія дозволяє
підприємству розвивати всі сторони фінансово-господарської діяльності,
знаходити внутрішні резерви, а головне визначати цілі і завдання на
короткострокові і довгострокові періоди свого життєвого циклу. В процесі
вибору стратегії підприємство орієнтується, перш за все, на певний тип
поведінки в області конкурентної боротьби, освоєння нових технологій
інвестиційної

і

цінової

політики,

тобто

на

збереження

і

зміцнення

конкурентоспроможності[3].
Стратегія

багатьох

підприємств

передбачає

постійне

розширення

географічних напрямів їх міжнародного бізнесу. Наступ ведеться під впливом
двох основних принципів: перший – не обмежуватися діяльністю на добре
вивчених ринках, а постійно шукати нові ринки збуту по всій земній кулі.
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Другий принцип – випередити суперників через пошук вигідних партнерів з
виробництва і збуту в потрібному місці в потрібний час.
Стратегічне планування дозволяє здійснювати більш цілеспрямоване і
взаємопов'язане управління ресурсами, що знижує матеріальні і фінансові
втрати підприємства при досягненні цілей.
У основі стратегічного планування лежить ряд базових концептуальних
положень [2]:
початковим орієнтиром для розробки стратегічного плану є місія
підприємства, тобто короткий виклад головного призначення підприємства на
достатньо тривалий період його розвитку;
стратегічний план сприяє виконанню місії підприємства найбільш
ефективним способом;
у найбільш загальному вигляді можна уявити, що змістом стратегічного
плану, його ключовими складовими є наступні компоненти – набір заданих
стратегічних цілей, проектів і програм дій на довгострокову перспективу;
в основі стратегічного планування лежить попереднє побудоване дерево
цілей, визначення загальних напрямів дій, що забезпечують розвиток і
зміцнення позицій фірми на довгострокову перспективу;
стратегічний план розробляється в умовах неповної інформації про
альтернативи

розвитку,

коли

неможливо

передбачати

всі

можливості

конкретних умов; конкретизація досягається при розробці середньострокових і
короткострокових планів;
стратегічний план містить загальні орієнтири у вигляді цільових
показників, які повинні бути взаємоузгодженими;
найбільш перспективним є принцип роботи зі складання загально
корпоративних стратегічних планів за схемою "від майбутнього до сьогодення",
тобто проти перебігу часу. Це обумовлено тим, що стратегічне планування є
інструментом, що забезпечує можливість приведення компанії до якісного
стану з урахуванням нових умов ведення бізнесу і нових сфер збільшення
капіталу протягом періоду дії стратегічного плану;
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збереження традиційного принципу стратегічного планування за схемою
"від минулого до майбутнього", заснованого на екстраполяційному методі,
можливо для фірм зі стабільним асортиментом продукції, технологіями;
найбільш ефективним є стратегічний план, орієнтований на виявлення
неосвоєних ніш на внутрішньому і зовнішньому ринку, що є надійною основою
потенційного зростання компанії. Тим самим досягаються формування і
перерозподіл капіталу і інших ресурсів підприємства.
Слід зазначити, що незважаючи на те, що стратегічний план є орієнтиром
для встановлення і досягнення цілей підприємства, він може коригуватися при
зміні цілей підприємства.
Отже, між стратегічним планом діяльності і цілями підприємства повинен
бути зворотний зв'язок. Саме тому, постановка цілей і планування повинні бути
окремими але пов'язаними між собою елементами стратегічного управління
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Ефективна стратегія є однією
із ключових складових досягнення успіху підприємства на іноземних ринках,
вона здатна відповідати на різноманітні виклики та вимоги середовища
функціонування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, максимально
використовуючи і розвиваючи усі можливості та ліквідовуючи загрози
зовнішніх і внутрішніх умов функціонування.
Зміст стратегічного управління розвитком підприємства полягає в
створенні необхідних умов для кількісно-якісних перетворень та координації
дій, спрямованих на попередження формування й усунення протиріч, які
виникають як у внутрішньому середовищі підприємства, так і внаслідок його
взаємодії з зовнішнім середовищем. Стратегічний розвиток підприємства –
складне багатопланове й багатоаспектне явище. При побудові механізмів
стратегічного розвитку може бути використаний весь арсенал економічної
науки, теорії стратегічного управління та теорії розвитку[3].
Стратегічний розвиток підприємства найбільшою мірою відповідає
наповненню стратегії розвитку, оскільки дозволяє отримати уявлення про те, як
підприємство може забезпечити досягнення накреслених стратегічних цілей.
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Стратегічне управління розвитком підприємства є синтезом понять стратегічне
управління та стратегічний розвиток підприємства, управління розвитком
підприємства.
На нашу думку, стратегічне управління розвитком підприємства – це
динамічний процес, що базується на використанні потенціалу підприємства,
орієнтується на отримання довгострокових конкурентних переваг на ринку при
своєчасному коригуванні цілей функціонування (відповідно до змін, що
відбуваються у зовнішньому середовищі) шляхом інноваційної спрямованості,
зростання

обсягів

господарювання,

реструктуризації

підприємств

або

антикризового управління їхнім розвитком тощо.
Таким чином, процес стратегічного управління розвитком підприємства
ґрунтується на прийнятті комплексу управлінських рішень стосовно деталізації
заходів в складі загального напрямку розвитку та координації цих процесів.
Вибір і формування стратегії дозволяють підприємству визначити напрямки та
способи руху до цілей.
Отже, стратегія розвитку підприємства може бути визначена як
довгостроковий план, який містить комплекс рішень щодо вибору напрямку
розвитку підприємства, визначення його основних цілей, а також моделі дій
щодо формування та ефективного використання його потенціалу і дає
можливість створення сприятливих внутрішніх та зовнішніх умов для
успішного подолання основних стадій розвитку.
Розвиток організації є незворотнім процесом, і необхідність змін рано чи
пізно виникає незалежно від того, якої ідеології розвитку дотримується
організація, яка парадигма управління визначає пріоритетні напрямки її
функціонування. Однак, від того, як будуть здійснюватися зміни, залежить
ефективність функціонування організації та її існування в цілому.
Існування та розвиток підприємства у сучасних умовах зумовлює
необхідність використання основних положень стратегічного менеджменту і
формулювання чіткої стратегії розвитку. Вибір визначальної стратегічної
моделі розвитку підприємства має відбуватися з врахуванням стадії його
життєвого циклу.
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