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РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА 

МІЖНАРОДНІ РИНКИ 110 
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Анастасія Косенко, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНТРАКТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ підприємства ПРИ ВЕДЕННІ МІЖНАРОДНОГО 

БІЗНЕСУ 

 

 

 

 

 

113 

Дарина Кривчак, 4 курс, група МЕВ-41д 

Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 115 

Ірина Крикун, 4 курс, група МЕВ-41д  

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ КУН’ЮКТУРИ РИНКУ ЯК СКЛАДОВА 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 117 

Діана Куцолабська, 4 курс, група СЗ-41д 

Науковий керівник: Лариса Осіпова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 120 

Ольга Лозовська, 4 курс, група МЕВ-41д  

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 122 

Вікторія Мазур, 4 курс, група МЕВ-41д 

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОНСАЛТИНГ В РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 124 

Денис Мацюк, 4 курс, група ЕП-41д 

Науковий керівник: Наталія Богацька, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКУ СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 127 
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Олександр Маюн, 4 курс, група МЕВ-42д  

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

129 

Катерина Медин, 4 курс, група МЕВ-42д  

Науковий керівник: Оксана Мельничук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗРОБКА КАДРОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ 

НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 131 

Аліна Мороз, 4 курс, група МЕВ-42д  

Науковий керівник: Валентина Хачатрян, д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КООПЕРАЦІЇ (ІНТЕГРАЦІЇ) 

ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ПАРТНЕРАМИ 134 

Костянтин Мукомел, 2 курс, група ЕП-21дс 

Науковий керівник: Віктор Гарбар, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В США 136 

Ольга Недомовна, 4 курс, група ЕП-41д 

Науковий керівник: Лариса Осіпова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ СУЧАСНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 139 

Дарія Нітішевська, 4 курс, група ЕП-41д  

Науковий керівник: Лариса Осіпова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 141 

Карина Олівінська, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Олександр Недбалюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРИНЦИПІВ ВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ 144 

Дмитро Орлик, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Валентина Хачатрян, д.е.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА МІЖНАРОДНИЙ 

РИНОК 146 
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Вадим Осипчук, 4 курс, група ЕП-21дс  

Науковий керівник: Віктор Гарбар, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНВЕСТИЦІЇ В СОЦІАЛЬНИЙ БІЗНЕС 148 

Анна Пивоварова, 4 курс, група МЕВ-41д 

Науковий керівник: Оксана Мельничук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 150 

Юлія Потерюк, 4 курс, група МЕВ-41д  

Науковий керівник: Оксана Мельничук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНКА РІВНЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 153 

Вікторія Присяжнюк, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Олександр Недбалюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ КОН’ЮНКТУРНОГО АНАЛІЗУ 

РИНКУ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 155 

Юлія Пшеничнюк, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Олександр Недбалюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІЖНАРОДНІ ВИСТАВКИ, ЯРМАРКИ ТА ЇХ РОЛЬ У 

ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 157 

Юлія Рибак, 4 курс, група МЕВ-41д 

Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІЖНАРОДНИЙ ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 160 

Анастасія Рижова, 4 курс, група МЕВ-42д  

Науковий керівник: Вікторія Стратійчук, д-р філософії 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІЗИНГУ ЯК СУЧАСНОЇ 

ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ 162 
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Юлія Романовська, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Вікторія Стратійчук, д-р філософії 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА З 

МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 

 

 

164 

Денис Ружило, 4 курс, група СЗ-41д 

Науковий керівник: Лариса Осіпова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕХНОЛОГІЇ ОСВОЄННЯ СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВОЇ 

ГРОМАДИ 167 

Тетяна Сидорук, 4 курс, група МЕВ-41д 

Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 169 

Альона Скапровська, 4 курс, група ЕП-41д 

Науковий керівник: Лариса Осіпова, к.е.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ  171 

Владислав Слободяник, 4 курс, група ЕП-41д 

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 173 

Владислава Солодовнікова, 4 курс, група МЕВ-41д 

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ОСНОВІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 176 

Сніжана Сухар, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Валентина Хачатрян, д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА − СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

МЕТОДОМ БАЛІВ 179 
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Марина Тихонюк, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Вікторія Стратійчук, д-р філософії 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ МАК-

КІНСІ 

 

 

 

 

 

 

181 

Марина Ткач, 4 курс, група СЗ-41д 

Науковий керівник: Ірина Юрчик, к.е.н. 

Вінницький торговельно економічний інститут КНТЕУ 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 184 

Нікіта Тютюр, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Валентина Хачатрян, д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 186 

Марія Цюнько, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Валентина Хачатрян, д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 188 

Тетяна Черниш, 4 курс, група СЗ-41д 

Науковий керівник: Лариса Осіпова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЖИТТІ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ 191 

Вєроніка Чоботарьова, 4 курс, група ЕП-41д  

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н.  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ 

ТОРГІВЛІ 193 

Марія Чугункіна, 4 курс, група СЗ-41д 

Науковий керівник: Лариса Осіпова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО 

ВИКОРИСТАННЯ ЖИТТЄВИХ СИЛ ОСОБИСТОСТІ 195 
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Єлизавета Шадчина, 4 курс, група МЕВ 41д 

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІЖНАРОДНІ АУКЦІОНИ ТА ЇХ РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

 

 

 

198 

Олександра Шмалій, 4 курс, група СЗ-41д 

Науковий керівник: Ірина Юрчик, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 200 

Антон Яковенко, 4 курс, група МЕВ-41д 

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ – СУБ’ЄКТАХ 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 203 

 

Секція №7 

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ 

Ганна Алексеєва, 4 курс, група Т-41д  

Науковий керівник: Наталя Онищук, к.е.н., доцент 

Вінницький тoргoвельнo-економічний інститут КНТЕУ 

ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ НА 

ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 206 

Віта Артикова, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Алла Кізюн, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 208 

Анастасія Бесараб, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Алла Кізюн, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 211 

Аліна Біла, 4 курс, група ГРС-42д  

Науковий керівник: Алла Кізюн, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГИ НА ПІДПРИЄМСТВІ СЕРВІСУ 214 
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Дар’я Борисенко, 4 курс, група Т-41д  

Науковий керівник: Іван Власенко, д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

 

 

217 

Вікторія Бородій, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Алла Кізюн, к.геогр.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ГОТЕЛЬНОЇ СФЕРИ 219 

Ірина Боцян, 4 курс, група Т-41д  

Науковий керівник: Алла Кізюн, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 222 

Маріанна Бугай, 4 курс, група Т-41д 

Науковий керівник: Алла Кізюн, к.геогр.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ТУРИСТИЧНОГО 

ПРОДУКТУ 225 

Олександра Булейко, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Наталія Чорна, д.і.н., професор  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ 228 

Владислав Бурлак, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Наталя Онищук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ 231 

Олексій Волошин, 4 курс, група Т-41д 

Науковий керівник: Алла Кізюн, к.геогр.н., доцент 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмiчний інститут КНТЕУ 

КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 233 

Катерина Волошина, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Наталія Чорна, д.і.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

РОЛЬ КУЛЬТУРИ ТА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 236 
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Дарина Герич, 4 курс, група Т-41д 

Науковий керівник: Наталія Чорна, д.і.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 238 

Володимир Голяк, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Наталя Онищук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ ПЕРСОНАЛУ ЯК 

НЕВІД’ЄМНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 240 

Андрій Грищенко, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Марина Рябенька, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 242 

Дар’я Ґудзик, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Наталя Онищук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

TEAM BUILDING – ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 244 

Вікторія Демчик, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Алла Лук’янець, ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

СЕРВІСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 246 

Олена Додик, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Наталя Онищук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 248 

Юлія Дрозда, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Алла Лук’янець, ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 251 

Дар’я Запривода, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Алла Лук’янець, ст. викладач 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ВИДИ SWOT-АНАЛІЗУ 253 
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Аліна Заскіна, 4 курс, група Т-41д 

Науковий керівник: Наталія Чорна, д.і.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТУ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

 

255 

Юлія Затхей, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Марина Рябенька, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 

УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ 257 

Аліна Зятковська, 4 курс, група Т-41д  

Науковий керівник: Наталя Онищук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 258 

Дарина Кашинська, 4 курс, група Т-41д 

Науковий керівник: Наталя Онищук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 261 

Михайло Квятковський, 4 курс, група Т-41д 

Науковий керівник: Наталя Онищук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДІАГНОСТИКА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 263 

Сніжана Коваль, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Марина Рябенька, к.е.н., доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 266 

Дар’я Колодій, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Ірина Мазуркевич, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ 267 

Анастасія Копил, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Наталія Чорна, д.і.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 270 
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Анна Кравець, 4 курс, група ГРС-42д 
Науковий керівник: Марина Рябенька, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 273 

Олена Кушнір, 4 курс, група ГРС-42д  
Науковий керівник: Марина Рябенька, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ РОЗВИТОК В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ 275 

Олександра Кушніренко, 4 курс, група Т-41д 
Науковий керівник: Іван Власенко, д.е.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 276 

Анастасія Лещенко, 4 курс, група ГРС-41д 
Науковий керівник: Іван Власенко, д.е.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИКОРИСТАННЯ DІGІTАL 
ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 278 

Юлія Ліщук, 4 курс, група ГРС-42д 
Науковий керівник: Валентина Постова, к.е.н.  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ 
ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 281 

Оксана Мандрик, 4 курс, група Т-41д  
Науковий керівник: Алла Лук’янець, ст. викладач  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 283 

Анастасія Мусієнко, 4 курс, група ГРС-42д  
Науковий керівник: Ірина Мазуркевич, к.е.н.  
Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКЛАДАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 285 

Владислав Сажок, 4 курс, група Т-41д 
Науковий керівник: Алла Лук’янець, ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ВПЛИВ СЕЗОННОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ 
ПРОДУКТІВ 288 
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Ірина Саковська, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Іван Власенко, д.е.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 290 

Анна Симоненко, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Ірина Мазуркевич, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ В 

ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 293 

Юлія Слатвінська, 4 курс, група Т-41д 

Науковий керівник: Наталія Чорна, д.і.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ TEAM BUILDING В УПРАВЛІННІ 

ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 295 

Анна Слободянюк, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Ірина Мазуркевич, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК МАТЕРІАЛЬНОЇ 

МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 297 

Маріна Стригун, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Ірина Мазуркевич, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 298 

Анна Сусик, 4 курс, група ГРС-41д 

Науковий керівник: Наталія Чорна, д.і.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ 

ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 301 

Олександра Телефус, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Ірина Мазуркевич, к.е.н. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО 

БІЗНЕСУ 303 
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Владислав Третяк, 4 курс, група Т-41д 
Науковий керівник: Алла Лук’янець, ст. викладач 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 306 

Єлизавета Чхань, 4 курс, група ГРС-41д 
Науковий керівник: Валентина Постова, к.е.н. 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 308 

Каріна Шарко, 4 курс, група Т-41д  
Науковий керівник: Іван Власенко, д.е.н., професор 
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмiчний інститут КНТЕУ  
УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА УМОВАХ 
ФРАНЧАЙЗИНГУ 310 

Анастасія Шпортун, 4 курс, група ГРС-41д 
Науковий керівник: Валентина Постова, к.е.н. 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 
ГОСТИННОСТІ 313 

Ілля Шпукал, 4 курс, група ГРС-42д 
Науковий керівник: Валентина Постова, к.е.н. 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ У 
ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 316 

Тарас Ягнич, 4 курс, група ГРС-42д 
Науковий керівник: Іван Власенко, д.е.н., професор 
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ІНВЕСТИЦІЇ В СОЦІАЛЬНИЙ БІЗНЕС 

 

В сучасних умовах все більшої актуальності набуває проблема залучення 

підприємницьких та комерційних структур до вирішення соціальних проблем, 

підвищення соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва. Це 

пов’язано із розумінням того, що встановлення як головної мети отримання та 

максимізації прибутку не може забезпечити довгострокового функціонування 

підприємства. Адже задоволення суспільних інтересів, внесення певного вкладу 

у вирішення громадських та соціальних проблем в умовах ринкової економіки 

перестає бути виключно завданням держави. Разом з тим, залучення 

підприємницьких структур до цієї діяльності потребує впровадження значних 

перетворень у сучасну правову та господарську систему держави. 

Питанням соціального підприємництва приділяють увагу у своїх працях 

велика кількість вітчизняних науковців, серед яких: О. Бандирська, 

Н. Волосковець, Т. Гнатьєва, О. Головінов, М. Мурашко, З. Галушка [1], 

І. Гришова [2] та ін. Однак, складність економічних і соціальних проблем 

сучасного суспільства спричинюють необхідність поглибленого дослідження 

аспектів функціонування соціального підприємництва. 

Все більше бізнесменів у Європі та США надають перевагу соціальним 

інвестиціям (їх ще називають імпакт-інвестиціями). Вони передбачають 

вкладення коштів у проєкти, які прагнуть досягти позитивних змін у 

суспільстві або довкіллі за допомогою бізнес-інструментів. Але інвестор має 

право власності на активи та отримує дохід за ставками нижчими за ринкові або 

ринковими ставками. 

Соціальне підприємництво – це унікальна можливість поєднання 

соціальної місії з бажанням заробити гроші, надати певні послуги та продати 

товари [1, с. 15]. Ще донедавна вважалось, що неможливо поєднати 

альтруїстичний ідейний та суто практичний напрями. Але суспільство знайшло 

вихід у соціальному підприємництві. Саме мета створення бізнесу є основною 

відмінністю класичного підприємства від соціального. У першому випадку 

підприємство створюється з метою збагачення, у другому – для вирішення 

соціальних завдань. 

В умовах сучасних реалій переважна більшість науковців під соціальним 

інвестуванням підприємства розуміє вкладення коштів в об’єкти соціального 

оточення з метою покращання рівня та якості життя населення через створення 

нових механізмів і технологій розподілу коштів серед різних верств населення з 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
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урахуванням їх вимог [2]. Іншими словами, провідною домінантою соціальних 

інвестицій варто вважати активність суб’єктів інвестиційних відносин в 

напрямку одержання для суспільства конкретного «корисного ефекту». Це 

актуалізує розуміння соціальних інвестицій бізнесу з позиції управлінських, 

технологічних, матеріальних, або інших ресурсних та фінансових потоків 

підприємства, що за рішенням власників бізнесу спрямовуються на реалізацію 

конкретних соціальних програм, основою розробки яких є інтереси головних 

зовнішніх і внутрішніх зацікавлених сторін у розумінні того, що підприємство в 

стратегічному відношенні одержить економічний та соціальний ефект. 

Соціальні інвестиції це принципово новий рівень відносин між владою, 

бізнесом і суспільством, актуальність яких має відбивати очікування всіх 

учасників, враховувати їх пріоритети та покращувати рівень і якість життя 

людей. Разом з цим, обсяг потоків соціальних інвестицій залежить від: 

− інвестиційного клімату держави, що визначається наявністю 

інвестиційного потенціалу, інвестиційним законодавством та рівнем 

інвестиційного ризику; 

− критеріями здійснюваної та запланованої економічної політики країни, в 

основі якої лежить патентна політика, державні програми з удосконалення 

економіки на довгострокову перспективу, державні програми з надання 

субсидій і податкових пільг, система сертифікації виробів, система 

держзамовлень тощо; 

− бюджетних обмежень, а саме діючого механізму бюджетних пріоритетів; 

− станом соціального розвитку населення, що характеризує спосіб та 

рівень життя людей, стан здоров’я та тривалість життя [3]. 

Нині розвиток бізнесу на основі соціальної відповідальності є 

загальноприйнятим правилом, який застосовує переважна кількість 

підприємств в усьому світі. За результатами останнього щорічного опитування 

GІІN (Glоbаl Іmpаct Іnvеstоrs Nеtwоrk) зараз активи індустрії імпакт-

інвестування у світі складають 229 мільярдів доларів США, що приблизно 

вдвічі перевищує показники минулих років. Інвестуючи в соціальні бізнес-

проєкти, вкладники розуміють, що їхній внесок матиме довготривалий ефект. 

Адже вкладені гроші не будуть разовою пожертвою, а залишатимуться в справі. 

В Україні соціальне інвестування тільки починає розвиватись, але вже є 

перші історії успіху: «Промприлад.Реновація», UrbаnSpаcе100, UrbаnSpаcе500, 

одеський 4Cіty. Також з’явилося чимало освітніх програм для соціальних 

підприємців: лекції, онлайн та офлайн-курси та ґрунтовніші програми з 

менторською підтримкою проєктів та можливістю отримати грант на 

реалізацію своєї ідеї. Їх, наприклад, проводять в Українській соціальній 

академії. 

Таким чином, соціальні інвестиції є одним із поширених інструментів 

реалізації соціально-орієнтованого бізнесу серед переважної більшості 

підприємств, позитивні сторони практики використання яких полягають в 

покращенні умов життєдіяльності суспільства й створенні реальних вигод та 

переваг для економічної діяльності підприємства. 
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ФОРМУВАННЯ І ПІДТРИМКА ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 

 

Важливим методичним інструментом який дозволяє чітко ідентифікувати 

можливі ризики і загрози для підприємств є SWОT-аналіз. Визначення сильних 

і слабких сторін підприємства, можливостей і загроз з боку зовнішнього 

середовища слугують вагомою інформаційною базою для формування або 

перегляду (уточнення) стратегій розвитку соціальних підприємств. 

Питаннями формування та підтримки позитивного іміджу підприємства у 

науковій літературі присвячена значна кількість праць вітчизняних та 

зарубіжних вчених, серед яких: Р. Брейлі, С. Майерса, І. Гуркова, Е. Абрамова, 

П. Забелина, Д. Задихайло, Г. Назарова, А. Семенова, B. Сизоненко, В. Лозниці, 

Ю. Тулєєвої, І. Альошиної, В. Зазикіна, Л. Орбан-Лембрика, Е. Гоффманна, 

К. Болдинга та ін.  

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів формування і 

підтримка іміджу підприємства на зовнішніх ринках. 

Імідж компанії – це те враження, яке вона справляє на клієнтів, те, що 

згадують, коли думають про неї. Репутація визначається сукупністю думок про 

переваги та недоліки компанії, яка складається у внутрішніх колах компанії, 

партнерів із бізнесу. Таким чином, імідж – образ, який створений для публіки, 

репутація зароджується серед професіоналів  

Позитивний імідж підприємства є передумовою довготривалого, 

стабільного та успішного функціонування підприємства на ринку. Позитивний 

імідж підвищує специфічність та унікальність товарів, знижує чутливість до 

зміни ціни, забезпечуючи конкурентні переваги підприємства. В результаті 

чого, підприємство зміцнює власні позиції щодо товарів-замінників та отримує 

полегшений доступ фірми до людських та фінансових ресурсів [1, с. 56]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vsna_ekon_2014_4_40
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Чинники формування іміджу підприємства можна структурувати на 

внутрішні та зовнішні. До внутрішніх відносять корпоративну культуру, імідж 

топ-менеджера, фірмовий стиль, імідж персоналу. Зовнішніми складниками 

іміджу підприємства є екологічна відповідальність, соціальний імідж, ділова 

репутація, імідж товару, імідж підприємства як роботодавця. 

Доцільно відзначити, що чинники впливу на формування внутрішнього та 

зовнішнього іміджу підприємства на зовнішніх ринках нічим не відрізняються 

від чинників впливу на формування іміджу підприємства на національному 

ринку, крім соціально-культурного аспекту новоосвоєних країн та репутації 

країни походження підприємства у світі. Адже те, що є прийнятним для одних, 

може бути образою для всього народу в інших країнах [2].  

Процес формування іміджу на зовнішніх ринках, на наш погляд, повинен 

складатися з імплементації таких послідовних кроків: 

1. Аналіз зовнішніх ринків. Підприємству необхідно провести 

дослідження, яке дозволить оцінити новий ринок, враховуючи всі можливі 

аспекти – економічні, політичні, технічні та соціальні. Для аналізування 

міжнародних ринків товарів та послуг можна скористатися інформацією 

торговельних департаментів країн. 

На даному етапі важливо оцінити бар’єри входу на новий ринок, 

готовність і можливість підприємства розвиватися на міжнародному рівні, 

перш ніж розпочати роботу. Тому першочерговим є з’ясування відповідей на 

такі питання:  

1) чи існує ринок продукту, який підприємство має намір експортувати або 

імпортувати за кордон; якщо існує, то необхідно переконатися, що даний ринок 

не є насиченим цим продуктом; 

2) якщо є ринок і немає конкурентів, необхідно з’ясувати причину їх 

відсутності (наприклад, існування закону про заборону розповсюдження цього 

продукту в обраній країні, чи можливість придбання споживачами цього 

продукту в інший спосіб); 

3) якщо існують конкуренти, то чим, з точки зору потенційних клієнтів, 

запропонований продукт буде вирізнятися. 

2. Визначення стратегії розвитку. Кампанію з розширення бізнесу за 

рахунок міжнародної експансії необхідно розпочинати з розробки чіткого 

плану висвітлення короткострокових та довгострокових цілей розвитку. Тобто, 

на даному етапі мають бути чітко виділені критичні бізнес-цілі. Створення 

іміджу без знання своїх короткострокових та довгострокових ділових цілей 

буде неефективним та витратним. 

3. Дослідження маркетингового середовища. Необхідно чітко визначити 

групи, на які слід націлюватися, щоб створити ефективну маркетингову 

стратегію. Цільова аудиторія складається з поєднання зовнішніх та внутрішніх 

груп, включаючи клієнтів, партнерів, аналітиків галузі та працівників. 

Маркетингова стратегія має безпосередньо відповідати унікальним потребам та 

можливостям цільової аудиторії. Аналізуючи мотиви цільових аудиторій, 

підприємство формує власні конкурентні переваги. 
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4. Розробка бренду. Після того, як підприємство визначилося з цільовою 

аудиторією та критичними бізнес-цілями, можна починати роботу над 

створенням бренду на нових ринках, який, ймовірно, буде відрізнятися від 

існуючої власної марки на внутрішньому ринку через існування культурних 

відмінностей. Оскільки персональний бренд підприємства визначає його імідж, 

важливо, щоб він був простим, зрозумілим та релевантним [3]. 

5. Вивчення культурних відмінностей. Однією з основних ознак, яка 

робить різницю між веденням бізнесу на внутрішньому та міжнародному 

рівнях, є культура. Розпочинати потрібно з вивчення регіону. Власникам 

бізнесу важливо проаналізувати все про регіон, де живуть їхні потенційні 

клієнти. Розуміння споживачів відкриває потенціал для більшої конкуренції. 

Тому для повного розуміння ринку, який підприємство має намір завоювати, 

потрібно ознайомитися з місцевою культурою своєї цільової аудиторії, оскільки 

культурні нюанси можуть мати великий вплив на те, як розвиватиметься бізнес. 

Отже, позитивний імідж компанії є необхідною умовою для 

довгострокової, стабільної та успішної роботи компанії на ринку, особливо 

якщо це стосується мінливого міжнародного середовища. Позитивне 

зображення підвищує специфіку та унікальність товару, зменшує чутливість до 

змін цін, забезпечуючи конкурентні переваги підприємства. У результаті 

компанія зміцнює свої позиції на продуктах, що замінюють, і отримує легший 

доступ до людських та фінансових ресурсів. 
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У загальному розумінні експорт – це продаж товарів чи послуг суб’єктам 

господарської діяльності та вивезення продукції за межі кордонів з метою 

отримання доходів від виробничої або інших форм господарської діяльності. 

Традиційно експортна діяльність розглядається вченими, аналітиками та 

підприємцями як одна з найважливіших сфер діяльності. Дослідженню сутності 

експортної діяльності підприємств присвячено чимало праць вітчизняних та 

зарубіжних науковців. Теоретичні питання експортної діяльності підприємств 

розглядались у працях таких вчених, як О.Г. Мельник, В.Є. Єрмаченко, 
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С.В. Лобунська, О.В. Шкурупій, Ю.Г. Козак, О.Є. Кузьмін, А.О. Фатенок-

Ткачук, А.В. Череп, Й. Гессель та інші [1, c. 63]. 

Експортна діяльність підприємства – це системний тривалий процес, що 

складається з певних етапів, до яких належить підготовка компанії до експорту, 

адаптація товару до вимог потенційного ринку збуту та власне здійснення 

експорту, що несе за собою певні економічні наслідки. Тобто різниця між 

експортом та експортною діяльністю полягає у тому, що під «експортом» вчені 

розуміють лише операцію з продажу продукції та доставки іноземному 

суб’єкту, а «експортна діяльність» включає в себе ряд операцій з виходу 

підприємства на зовнішній ринок [2, c. 174]. 

Метою даного дослідження є розкриття сутності, розробка та 

обґрунтування методів та напрямків управління експортною діяльністю 

підприємства. 

Проведення експортної діяльності є однією вагомих передумов для 

збільшення ринків збуту, розширення обсягів виробництва і поліпшення якості 

продукції, що також допомагає створити якісну та надійну основу для 

конкурентних позицій фірми на внутрішньому ринку.  

Процес здійснення експортної діяльності підприємства є досить складним. 

Для того, щоб оцінити ефективність здійснення експортної діяльності, 

необхідно порівняти досягнуті результати із попередніми періодами здійснення 

експорту. Потрібно також пам’ятати про конкурентне середовище, яке вимагає 

постійного вдосконалення якості, умов ведення бізнесу, пошуку нових 

інструментів розвитку підприємства та виведення його на нові ринки, що 

сприятиме підвищенню ефективності експортної діяльності. 

Експортна діяльність підприємств може здійснюватися за рахунок двох 

методів: прямий та непрямий. Прямий метод передбачає постачання товарів 

підприємствами безпосередньо іноземному споживачеві або закупівлю в нього 

відповідних товарів, і непрямий метод, що припускає продаж і купівлю товарів 

через торговельних посередників. 

На нашу думку, в сучасних мовах більш ефективним методом здійснення 

експортної діяльності є прямий метод, незважаючи на те, що при цьому 

потрібно створювати додатково експорту службу. Це зумовлено тим, що 

підприємство зможе напряму працювати з покупцями, що в свою чергу 

сприятиме налагодженню взаємовідносин із замовниками, отриманню нових 

знань, вмінь, досвіду, співпраці з іноземцями, які можна використати в 

подальшій співпраці. 

У процесі оцінки ефективності експортної діяльності слід враховувати 

особливості кожного підприємства та специфіку здійснення експортної 

діяльності. 

Розглядаючи проведення експортної діяльності через призму та на рівні 

підприємства, можна сказати, що найпершою і найголовнішою задачею, яка 

ставиться перед підприємством-експортером при виході або проведенні 

діяльності на зовнішньому ринку є дослідження кон’юнктури ринку, на якому 

підприємство збирається працювати. Першочергове значення при цьому має 

виявлення потреб у товарі, рівня купівельної спроможності, вимог покупців до 
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товару, факторів поведінки покупців, а також перспективи зміни потреб у 

товарі, виражених не лише темпами росту, але й життєвим циклом товару 

[3, c. 45]. 

Використання новітніх засобів і кращих методів організації експортної 

діяльності підприємства, вдосконалення роботи на зовнішніх ринках набувають 

першочергового значення для подальшого збільшення експортної діяльності 

підприємств. 

Важливою характеристикою експортної діяльності є її ефективність. 

Ефективність експорту – вигідність експорту, яка вимірюється відношенням 

вартості у зовнішньоторговельних цінах товару, вивезеного з країни, до його 

вартості у внутрішніх цінах. 

На рівень ефективності експортної діяльності впливають низка факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища, зокрема зміни, що відбулися або 

відбудуться в економічній системі; відповідність результату певним критеріям; 

кількісний вираз ступеню задоволення потреб; співвідношення реальних 

параметрів до заданих критеріїв тощо [4, c. 26]. 

Не викликає сумніву той факт, що експортна діяльність позитивно впливає 

на стан функціонування підприємств-експортерів, так само, як і твердження про 

те, що показники діяльності підприємств-експортерів є в цілому кращими за 

аналогічні показники підприємств не експортерів. У результаті здійснення 

експортної діяльності промислові підприємства можуть отримувати такі вигоди 

[5, с. 326]: 

− використання надлишкових виробничих потужностей, які підприємства 

мають іноді у своєму розпорядженні, але які не користуються внутрішнім 

попитом; 

− отримання більш високого прибутку. Завдяки відмінності 

конкурентного середовища на зовнішньому ринку від вітчизняного, виробник 

може вигідніше продавати там свою продукцію;  

− значний обсяг зарубіжного продажу, що робить національних 

виробників менш залежними від внутрішніх економічних умов; 

− зменшення витрат виробництва, що пов’язано з покриттям умовно-

постійних витрат за рахунок випуску більшого обсягу продукції, підвищенням 

ефективності за рахунок досвіду, отриманого при виробництві великих партій 

продукції. На практиці існує тенденція до зменшення витрат на 20 – 30 % у 

випадку підвищення обсягів випуску продукції у 2 рази;  

− розподіл ризику. Виробник може знизити коливання попиту, 

організовуючи збут на закордонних ринках, оскільки цикли ділової активності 

країн перебувають у різних фазах, а ті самі товари знаходяться на різних етапах 

життєвого циклу;  

− досвід, отриманий підприємствами від експортної діяльності може 
стимулювати їх досліджувати нові іноземні ринки та спонукати до 
використання інших форм діяльності, таких, як створення спільних 
підприємств, ліцензування та прямих іноземних інвестицій. В зарубіжній 
літературі таке явище отримало назву «lеаrnіng-by-еxpоrtіng», тобто отримання 
досвіду від експортної діяльності. 
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Можна зробити висновок що, в результаті аналізу ми розглянули сутність 

поняття «експортна діяльність підприємств» та визначили, що це системний 

тривалий процес, що складається з певних етапів, до яких належить підготовка 

компанії до експорту, адаптація товару до вимог потенційного ринку збуту та 

власне здійснення експорту, що несе за собою певні економічні наслідки. Крім 

того, дізналися, які позитивні наслідки отримує підприємство-експортер 

використовуючи експортну діяльність у своїй зовнішньоекономічній 

діяльності. Також, довідались що важливою характеристикою здійснення 

експортної діяльності є її ефективність та за допомогою прямих та непрямих 

методів може здійснюватися експортні операції. 
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Сучасний соціально-економічний стан країни, корумпованість влади, 

реалізація політики, яка шкодить національним інтересам обумовлюють 

загострення соціальних проблем країни серед яких: зростання цін, низький 

рівень зарплат чи пенсій, безробіття, високі комунальні тарифи, проблеми 

медицини, скорочення рівня соціальної захищеності населення. Вирішення 

зазначених соціальних проблем, забезпечення соціальної стабільності без 

затримки економічного розвитку потребує формування такого механізму 

активізації суспільства, як соціальне підприємництво.  

Питанням соціального підприємництва в Україні, функціонування 

механізму соціального бізнесу, аналізу сучасного стану соціальних підприємств 

в нашій країні та світі присвячено праці провідних науковців: М. Винницький, 

Д. Лавін, Д. Макклелланд, Г. Михальченко, Г. Давидовська [1], Б. Косович [2] 

та інші. Аналіз літератури дозволив дійти висновку, що досі не в повній мірі не 

досліджено сучасний стан соціального підприємництва саме на території 
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України, проте дуже багато уваги приділяється вивченню соціального бізнесу у 

країнах Європи та США.  

Соціальне підприємництво являє собою особливу форму ведення 

господарської діяльності, яка поєднує у собі елементи комерційної структури 

разом із функціями і завданнями неприбуткових благодійних організацій. З 

одного боку, це забезпечує фінансову стабільність та незалежність цієї 

структури від зовнішніх матеріальних надходжень, а з іншого соціальне 

підприємство покладає на себе важливі соціальні функції, котрі не є 

привабливими для представників великого бізнесу, а держава не в змозі 

забезпечити їх виконання на цьому  рівні. Характерною рисою поняття 

соціального підприємництва є його інноваційність, а саме соціальна 

інноваційність, яка втілює у собі ідеї, думки, концепції та управлінські рішення, 

котрі взаємодіючи між собою формують систему ефективного залучення і 

використання економічних ресурсів для створення кінцевого продукту у 

вигляді цільового соціального блага [1, с. 107]. 

Соціальному підприємництву притаманні ті ж критерії, що й і 

традиційному підприємництву, зокрема фінансова самостійність, ініціативність, 

інноваційність, масштабність, ризиковий характер. Поряд з тим йому 

притаманні і специфічні риси: пріоритетність соціальної мети, реінвестування 

прибутку у соціальний розвиток, відкритість і прозорість діяльності та публічна 

звітність.  

За даними базового дослідження від 2020 р. та аналізу інших аналітичних 

та статистичних джерел, сьогодні в Україні працюють близько 1000 

підприємств, які можна віднести до соціальних. Прогресуючий зріст кількості 

соціальних підприємств у останні 6 років (82%) є своєрідною реакцією на 

прояви соціально-економічної кризи, що стала наслідком політичної та 

геополітичної кризи – військовий конфлікт на Сході України, анексія Криму, 

поява нових категорій осіб, які потребують соціальної підтримки – біженці з 

Криму та Донбасу, ветерани АТО, економічна стагнація, зріст інфляції тощо. 

Саме тому виникла гостра необхідність у пошуку альтернативних джерел 

фінансування та допомоги у вирішенні соціальних проблем найбільш 

уразливих категорій громадян. Інструментом, за допомогою якого можливо 

частково вирішити дані соціальні проблеми, стали новоутворені соціальні 

підприємства. Основним механізмом утворення нових соціальних підприємств 

стала економічна самозгуртованість нових соціально незахищених верств 

населення – внутрішньо переміщених осіб, переселенців з Криму, ветеранів 

АТО, об’єднаних прагненням вирішення власних соціальних та економічних 

проблем [2, с. 77]. 

Географія розповсюдження соціальних підприємств охоплює всю Україну. 

Найбільша кількість соціальних підприємств знаходиться у м. Київ (20%), 

Львівській (10%), Полтавській (6%), Донецькій (6%), Київській (5%), 

Запорізькій (5%), Харківській (4%) областях. Найменше соціальних 

підприємств у Волинській області.  

Соціальні підприємства не обмежені у виборі організаційних форм 

діяльності, як суб’єкти підприємницької діяльності. Якщо проаналізувати 
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соціальні підприємства України у розрізі їх організаційно-правової форми, то 

більшість з них мають організаційну форму діяльності таких суб’єктів 

економіки: фізичні особи-підприємці (ФОП) – 26%, приватне підприємство – 

16% та громадська організація – 14%. Соціальні підприємці також реєструють 

свою діяльність в таких формах: товариства з обмеженою відповідальністю – 

13%, сільськогосподарського кооперативу – 10% та інші [3]. 

Однією з вирішальних ознак саме соціального бізнесу є офіційне 

декларування власної соціальної місії у нормативних документах. Більшість 

соціальних підприємств формулюють свою соціальну місію у статуті (46%) або 

виступають із відкритою публічною декларацією про це (19%). Також до-сить 

розповсюдженою практикою є декларування соціального змісту роботи 

(співпраці) у різного роду договірних документах (угодах про співпрацю, 

меморандумах, договорах тощо) – 17%. Слід зазначити, що 9% соціальних 

підприємств зізнались у тому, що поки що не задекларували власну соціальну 

місію. 

Джерелами фінансування соціальних підприємств в Україні є: доходи від 

власної підприємницької діяльності, гранти, залучені кредити, спонсорські 

внески тощо. Аналіз джерел фінансування вказує на те, що близько 75% обсягу 

фінансування діяльності соціальних підприємств займають власні кошти, 15% 

становлять гранти та спонсорські внески. Така тенденція свідчить про 

схильність до європейської системи здійснення соціального підприємництва і є 

досить ефективною. Хоча побутує думка, що надання коштів на безповоротній 

основі гальмує мотиваційну складову, а також бажання соціальних підприємств 

нарощувати прибуток та розширювати свою діяльність. Кредитні ресурси 

становлять лише 10% усіх джерел фінансування. Зважаючи на високі відсоткові 

ставки за кредитами суб’єкти господарювання не охоче їх залучають до свого 

господарського обороту. Водночас, надання кредитів під низьку відсоткову 

ставку, на нашу думку, стимулюватиме підприємство працювати краще та 

ефективніше. До інших джерел фінансування ще відносять благодійні внески, 

нематеріальну підтримку партнерів, інвестиції засновників тощо [3]. 

Таким чином, соціальне підприємництво направлене на прискорення 

позитивних соціальних змін, забезпечуючи покращення життя населення, має 

стати головним фактором в розвитку всієї країни.  

Розвиток соціального підприємництва в Україні допомагає задовольняти 

потреби громади; створювати робочі місця; збагачувати професійний досвід 

людей, які працюють на соціальних підприємствах, задля подальшого 

працевлаштування за сучасних ринкових умов; розвивати громади, залучаючи 

до громадського життя соціально вразливі групи населення, забезпечуючи їхніх 

членів роботою; розширювати активність громадян, які можуть самостійно 

вирішувати свої проблеми та брати відповідальність за своє життя; посилювати 

увагу до соціально незабезпечених груп населення, не стільки надаючи їм 

благодійну допомогу, скільки забезпечуючи їх корисною соціально значущою 

роботою; відроджувати сільські та міські території та поліпшувати їхню 

соціальну інфраструктуру тощо. Все це дозволить зменшити соціальну напругу 

в країні і, як наслідок, підвищити економічний розвиток. 
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Розвиток економіки України та сучасний стан фінансової системи нашої 

держави залежить від налагодженого функціонування багатьох її складових та 

впливу на них різних чинників. Фінансам неприбуткових установ, організацій у 

структурі фінансової системи належить важливе місце, оскільки ця ланка 

сприяє ефективному функціонуванню сфери суспільного виробництва, 

створенню ВВП, матеріальних і соціальних благ, основних джерел фінансових 

ресурсів держави. 

Питанням вивчення фінансів, звітності та аудиту займалися такі науковці 

Азріліян А.Н., Загородній А.Г., Вознюк Л.Г., Непочатенко О.О. [2], 

Папінова О. [3], Толмачова А. М. [4] та інші. 

Фінанси неприбуткових організацій як економічна категорія 

представляють собою систему грошових відносин, виникаючі в процесі 

формування, накопичення і використання потоків і фондів грошових коштів у 

суб’єктів, що створюють суспільству блага, які фінансують благодійні акції, 

колективне споживання. Слід відзначити, що неприбуткові організації, взяті 

самі по собі, можуть бути визначені як фінансові, такі, які не тільки не 

генерують в собі джерела доходів для здійснення своєї цільової діяльності, а 

навпаки, потребують залучення зовнішніх економічних засобів.  

Фінанси неприбуткових організацій проявляються у грошових відносинах 

неприбуткових організацій з іншими суб’єктами господарювання у процесі 

формування і використання фондів грошових коштів з метою повноцінного 

виконання визначених у статуті цілей [1] (забезпечення фізичних і юридичних 

осіб у комплексі послуг, які надаються неприбутковими організаціями згідно 

чинного законодавства). 

Класифікувати фінансові ресурси неприбуткових організацій за такими 

ознаками:  

− за джерелами формування (за рахунок власних коштів; мобілізовані на 

фінансовому ринку; отримані у порядку перерозподілу); 
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− за етапами формування;  

− за напрямками використання (розширене відтворення; вирішення 

соціальних проблем; матеріальне стимулювання працюючих; платежі 

органам фінансово-банківської системи; використання фінансових 

ресурсів на добродійні цілі); 

− за формою реалізації [1,2,3].  

При вивченні змісту фінансів неприбуткових організацій варто 

враховувати і їх специфічні аспекти, серед яких доцільним є виділити такі:  

− джерелом формування грошових доходів і фондів грошових коштів є 

фінансові ресурси, перерозподілені із сфери матеріального 

виробництва;  

− використання грошових доходів і фондів грошових коштів, є, як 

правило, їх кінцевим споживанням, і відображає завершення 

розподільчих процесів;  

− діяльність більшості неприбуткових організацій фінансується згідно 

кошторису [1,4]. 

Розглянуті вище особливості неприбуткових організацій значно впливають 

на звітність, тобто складання Балансу. Різниця буде відчутна у складі статей 

Балансу, через відсутність у деяких неприбуткових організацій капіталу та 

наявністю цільового фінансування 

Бухгалтерська звітність некомерційної організації складається з 

бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, додатків до них, 

передбачених нормативно-правовими актами; пояснювальної записки. При 

цьому громадські організації (об’єднання), які не які здійснюють 

підприємницьку діяльність, представляють бухгалтерську звітність в 

спрощеному складі, що включає тільки бухгалтерський баланс, звіт про 

прибутки і збитки і звіт про цільове використання отриманих коштів. 

Некомерційні організації не зобов’язані розкривати в бухгалтерській звітності 

інформацію про наявність і зміни статутного капіталу, резервного капіталу та 

інших складових капіталу. Крім цього, їм дозволяється не подавати звіт про рух 

грошових коштів. 

Отже, можна підсумувати, що фінансові ресурси неприбуткових 

організацій – це грошові кошти, акумульовані неприбутковою організацією із 

різних джерел та мобілізовані у фондах цільового призначення неприбуткових 

організацій для покриття їхніх потреб. 

Розкриті особливості й окремі проблемні питання складання та подання 

звітності неприбуткових організацій обумовлені специфікою їх діяльності та 

статусу; вони потребують, в окремих випадках, рішення на законодавчо-

нормативному рівні, а також розуміння і правильного відображення в обліку 

окремих операцій.  
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Зовнішнє середовище підприємства постійно перебуває в стані 

змінюваності та динаміки. Це вимагає внесення змін до стратегії управління 

підприємством. Метою даної публікації є розгляд поняття «адаптація», аналіз 

та удосконалення наявних механізмів адаптації підприємства до змін у 

зовнішньому середовищі.  

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні вимагає від 

вітчизняних підприємств здійснення активних дій, спрямованих на пошук 

шляхів та механізмів адаптації до динамічного та нестійкого ринкового 

середовища. Посилення та ускладнення конкуренції на всіх рівнях 

господарювання, прискорення науково-технічного прогресу, інформатизація 

суспільства спонукають підприємства швидко та своєчасно адаптуватися до 

змін у зовнішньому середовищі. Виявом такої адаптації є прискорення 

організації випуску нової, якісної, конкурентоспроможної продукції, заміна 

фізично та морально застарілих основних фондів на останні досягнення науки 

та техніки, впровадження у виробничий процес енерго- та 

ресурсозаощаджувальних технологій. 

Вперше зміст поняття «адаптація» було розроблено в праці Ч. Дарвіна 

«Походження видів шляхом природного відбору». 

Адаптація – це пристосування в процесі еволюції будови, функцій, 

поведінки організмів до певних умов існування. З часом дане поняття набуло 

широкого вжитку не лише в біології, а й в інших галузях (технічні науки, 

економіка тощо). Адаптацію не можна трактувати лише, як пристосування 

певної системи до умов, які змінилися. У цілому це складне явище, яке вміщує 

в собі і розмаїття умов, до яких може пристосуватися система; і здатність до 

виживання, тобто міцність системи, яка полягає в збереженні в ході перебудови 

певних стійких характеристик; і безпосередньо сам процес пристосування 

(адаптації).  
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У контексті досліджуваної проблеми важливо зазначити, що адаптація 

підприємств відбувається через адаптацію її декількох або однієї підсистеми. 

Розкриваючи сутність адаптації економічних систем, зокрема, підприємств, 

необхідно зупинитися на певних принципових особливостях.           Насамперед 

зазначимо, що адаптація підприємства в сучасних умовах швидких масштабних 

змін також відбувається дуже швидко. 

Крім того, елементи зовнішнього середовища підприємства перебувають у 

складній взаємодії. Провідна роль у процесі змін умов господарювання, 

еволюції зовнішнього середовища та підприємства постійно переходить від 

одних чинників оточення до інших. При цьому зміни, які відчуває 

підприємство, можуть бути наслідком складних багатоетапних впливів.  

Пристосування підприємства до поточних змін досягається шляхом 

реалізації технологічних, економічних та організаційних інновацій, які не 

вимагають радикальної реформи способу господарювання. Зазначимо, що 

необхідність системного підходу до проблеми адаптації підприємства до змін 

зовнішнього середовища набуває все більшого значення. Сьогодні для 

промислових підприємств необхідна організаційна реструктуризація для 

перетворення виробничих комплексів у гнучкі структури з широким 

асортиментом товарної продукції, які зможуть швидко адаптуватися до змін у 

зовнішньому середовищі.  

Реалізація організаційної перебудови функціонування підприємств 

забезпечується шляхом: 

– об’єднання учасників єдиного технологічного процесу в бізнес одиниці, 

котрі відповідають за рівень витрат та якість виготовленої продукції 

(вітчизняний досвід – науково – виробничі об’єднання);  

– укрупнення відділів заводоуправління (наприклад, об’єднання відділів 

маркетингу, постачання та збуту у відділ логістики); 

– оновлення та перенавчання кадрів.  

Для того, щоб швидко реагувати на зміни і вчасно до них адаптуватися, 

підприємство має бути належним чином проінформоване. Виникає необхідність 

постійного оновлення інформаційного потоку шляхом використання таких 

методів збору інформації: 

1. Сканування середовища – один з напрямів аналітико-прогностичних 

робіт, що швидко розвивається, використовуваний у системах стратегічного 

управління фірмами. Призначення сканування – це збір, оцінка і прогноз 

значущості для фірми важливих змін. Сканування звичайно проводиться за 

такими напрямами: – економічне сканування – дослідження змін макро- та 

мікроекономічних показників; показники галузі і конкуренція в ній; стан 

фінансових ринків; – технічне сканування – вивчення НТП; принципові 

технічні і технологічні нововведення; – політичне сканування – оцінка 

політичної ситуації на рівні країни, регіону; оцінка політичного ризику 

фінансових вкладень та ін. При скануванні використовується різноманітний 

інструментарій: експертні методи, сценарії, порівняння, моделювання, 

морфологічний та функціонально-вартісний аналіз та ін.  



34 

2. Моніторинг середовища – це постійне відстежування поточної і нової 

інформації. В організаціях, що беруть на озброєння технологію стратегічного 

управління, звичайно створюється спеціальна система відстежування. 

Працівники цієї системи проводять не тільки регулярні, але й спеціальні 

спостереження за критичними факторами впливу. 

3. Прогнозування – це формування уявлення про майбутній стан факторів 

середовища. Цей інструмент є невід’ємним компонентом процесу стратегічного 

планування. Структурно процес адаптації підприємства складається з двох 

елементів: адаптивної реакції підприємства і безпосередньо адаптації. 

Адаптивна реакція виникає якщо підприємство слідкує за змінами, що 

супроводжують його діяльність і вчасно реагує на фактори їх впливу. Зокрема, 

прямі фактори такі, як: поведінка постачальника, перевізника, зміни 

законодавства безпосередньо торкаються діяльності підприємства. Факторами 

непрямого впливу є соціально-політичний стан держави, рівень розвитку науки 

і техніки 

Тобто основними елементами адаптації як інструменту забезпечення 

економічної безпеки підприємства є: адаптивна реакція підприємства (означає 

зміну стратегічних орієнтирів внаслідок змін умов економічного середовища) і 

безпосередньо адаптація(передбачає проведення структурних змін внутрішніх 

підрозділів підприємства чи зміну їх параметрів). Адаптація підприємств до 

змін супроводжується застосуванням різних методів управління, націлених на 

досягнення кінцевих результатів виробничої діяльності. На практиці дана 

адаптація проводиться шляхом інновацій у сфері організації виробництва, так 

звані резерви вдосконалення: 

– резерви поліпшення використання основних фондів 

– можливість більшого завантаження виробничих потужностей, 

підвищення змінності роботи устаткування;  

– резерви підвищення якості продукції  

– поліпшення техніко-економічних параметрів виробів, що випускаються;  

– резерви скорочення часу виробництва (скорочення виробничого циклу, 

зменшення розмірів виробничих запасів). 
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ 

БІЗНЕСОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодні міжнародний бізнес став невід’ємною частиною глобалізації, що 

забезпечує підсилення менеджменту національних економік країн. Ведення 

міжнародного бізнесу – це не лише вихід на новий зарубіжний ринок з 

урахуванням його культурної складової, але й постійне акумулювання знань, 

культури регіонів з подальшим розробленням і пошуком найбільш адаптованої 

моделі поведінки, бачення проблем і шляхів їх розв’язання, що генерує 

сприятливий клімат для розвитку.  

Менеджмент є невід’ємною частиною розвитку ринкової економіки і 

виступає об’єднувальним інструментом для формування вектору розвитку 

соціально-економічних систем. Все більшої актуальності набувають питання 

дослідження сучасних концепцій міжнародного менеджменту, визначення 

механізмів управління міжнародним бізнесом, пошуку ефективних стратегій 

управління, залучення міжнародного досвіду в умовах нестабільності, а також 

невизначеності розвитку соціально-економічних процесів.  

Функції та методика управління управління міжнародним бізнесом 

підприємства широко розглядаються у працях таких зарубіжних науковців, як 

Р. Баззелл, К. Бакхаус, Й. Беккер, Т. Бонома, К. Ховард, Р. Хюненберг. На 

національному рівні функціонування зовнішньоекономічної діяльності 

опрацьоване такими фахівцями, як Вівчевич А.М., Кириченко О.А., 

Коломієць І.Ф., Любич Б.Б. та ін. 

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів механізму 

управління міжнародним бізнесом підприємства. 

Управління міжнародним бізнесом на рівні підприємства здійснюється за 

допомогою застосування стратегічних, фінансових, організаційних, 

інфраструктурно-логістичних, інформаційно-маркетингових і виробничих 

інструментів [1, с. 77].  

Механізм управління міжнародним бізнесом підприємства – це важлива, 

складна та відповідальна робота, яка передбачає створення та організації на 

підприємстві взаємодії між різними підрозділами  підприємства при здійсненні 

ним зовнішньоекономічних операцій. Тобто, створення такої структури 

підприємства, яка б дозволила працівникам ефективно працювати разом [2]. 
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Організація управління міжнародним бізнесом підприємства визначається, 

насамперед, його галузевою приналежністю. Вибір форм організації служби 

ЗЕД визначають різні фактори: мотиви і потреби, які спонукають до участі в 

міжнародному поділ праці (експорт, імпорт, залучення іноземних інвестицій, 

участь у міжнародній кооперації та ін.); ступінь інтернаціоналізації виробничої 

діяльності (вже бере участь або тільки має намір включитися в міжнародні 

операції); методи реалізації продукції фірми: самостійні експортні операції або 

через посередників; масштаб підприємства та обсяг її фактичного і 

потенційного експорту, що визначає кількісні параметри служби управління 

ЗЕД; зовнішньоекономічні операції мають постійний характер або 

здійснюються час від часу [3, с. 85]. 

В свою чергу, сукупність прийомів управління, які сприяють забезпеченню 

високої ефективності діяльності підприємства становлять метод управління. 

Від правильно обраного методу управління, спрямованого на досягнення мети 

підприємства у найкоротші строки за умов раціонального використання всіх 

видів ресурсів залежить чітка організація процесу управління в цілому та 

зовнішньоекономічної діяльності зокрема. 

Більшість дослідників у сфері міжнародного менеджменту виділяє такі 

його функції з позиції комплексного підходу, які нерозривно пов’язані із 

завданнями оптимального управління організацією і ефективністю виконання 

функцій управління: 

1) стратегічне планування, яке дає змогу оцінити цілі соціально-

економічних систем і визначити основні механізми для управління ними, що 

забезпечується нововведеннями і змінами; 

2) організація – здійснення реалізації і контролю стратегічного плану, 

визначення його ефективності і виявлення проблем; 

3) мотивація – процес стимулювання, спрямований на досягнення цілей 

організації; 

4) контроль – виявлення і вирішення наявних проблем і можливих ризиків, 

які перешкоджають досягненню поставлених цілей; в умовах міжнародних 

відносин виконання функції контролю ускладнюється через велику кількість 

різних сфер діяльності і комунікаційних бар’єрів [1, с. 39]. 

Зазначені вище функції управління міжнародним бізнесом підприємства 

виконуються при будь-якій організації управління та у встановленій 

послідовності. 

Вибір способів організації служби управління міжнародним бізнесом 

підприємства та організація її управління визначається, насамперед, галузевою 

приналежністю підприємства. Форми організації служби ЗЕД залежать від 

різних факторів: мотивів і потреб, які спонукають до участі в міжнародному 

поділ праці (залучення іноземних інвестицій, експорт, імпорт, участь у 

міжнародній кооперації та ін.); ступенів інтернаціоналізації виробничої 

діяльності (вже бере участь або тільки має намір долучитися до міжнародних 

операцій); методів реалізації продукції фірми (самостійні експортні операції 

або через посередників); масштабів підприємства та обсягів її фактичного і 

потенційного експорту, що визначає кількісні параметри служби управління 
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ЗЕД; зовнішньоекономічні операції мають постійний характер або 

здійснюються час від часу [5, с. 51]. 

Таким чином, управління міжнародним бізнесом потребує значно більших 

масштабів якісної інформації про економічний, політичний, демографічний, 

соціальний та культурний розвиток країн світу. Саме тому для систем-ного 

підходу вирішення цієї проблеми застосовується між-народний менеджмент як 

механізм спеціальної системи управління, що робить вплив на розвиток 

міжнародного бізнесу і забезпечує його безперебійне функціонування. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

Дослідження даної теми є досить актуальним та популярним питанням 

сьогодення. Соціальне явище мінливе і має здатність стихійного саморозвитку. 

Тут прогнози можуть служити прикладом «негативного» варіанту розвитку. 

Слід також зауважити, що розвиток соціального явища відбувається незалежно 

від того, написаний його теоретичний шлях чи ні, і якщо розвиток явища 

збігається з його прогностичним описом, то це збіг ніколи не буває ідеальним. 

Для більш широкого дослідження даної теми потрібно правильно трактувати 

визначення технології соціального прогнозування так як це є незамінний 

інструментарій соціального передбачення, дослідження і вирішення соціальних 

проблем сучасного світу [1].  

Мета прогнозування – не просто передбачати ті чи інші явища 

майбутнього, а сприяти більш ефективному впливу на них у потрібному 

напрямку. 

Структура соціального прогнозування може бути представлена як 

поєднання філософських аспектів і технологічних підходів: 1) гносеологія і 

логіка наукового передбачення; 2) методологія соціального прогнозування; 
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3) методика соціальних прогнозів (анкетування, екстраполювання, 

моделювання тощо) [1]. Соціальне прогнозування в залежності від глибини 

прогнозного дослідження може бути розкрито та уточнено за рахунок введення 

додаткових інформаційних даних та різними блоками. 

В даний час налічується близько 150 різних методів і процедур 

прогнозування. Їх поділяють на три основні групи: загальнонаукові, 

інтернаукові, приватнонаукові, основу яких складають як практичні, так і 

теоретичні дані. Характерною відміною рисою наукової інформації є її 

істинність. Змістовна її сторона визначається наступними факторами: рівень 

пізнання об’єкта передбачення, компетентність суб’єкта передбачення, якість 

інформації. Виділяють також таке поняття, як оптимальність соціальної 

інформації. Для соціального передбачення особливий інтерес представляють 

такі основні види соціальної інформації, як економічна, політична і правова, а 

також джерела інформації: громадська діяльність, різні сфери суспільного 

життя, різноманітні документи, книги, журнали, патенти [2]. 

Соціально-економічні прогнози складають одну з найбільш розвинутих 

галузей. Економічне прогнозування – це процес формування імовірнісних 

суджень про стан економічних процесів явищ в певний момент у майбутньому і 

про альтернативні шляхи їх досягнення. Для отримання достовірного 

соціально-економічного прогнозу необхідно вивчити закони розвитку 

народного господарства, визначити причини та рушійні сили цього розвитку, 

основними чинниками якого є соціальні потреби, технічні можливості та 

економічна доцільність [3]. 

Відповідно до цих факторів можна вказати три кінцеві цілі такого 

прогнозування: встановлення цілей розвитку народного господарства, 

вишукування оптимальних шляхів і засобів їх досягнення, визначення 

потрібних ресурсів для досягнення поставлених цілей. Соціально-економічний 

прогноз носить комплексний характер і розробляється з урахуванням даних 

демографічного прогнозу, прогнозу ресурсів, прогнозу попиту та пропозиції. У 

соціологічних прогнозах загальним об’єктом дослідження є суспільство як 

соціальний організм [4]. 

Робота над технологіями соціального прогнозування являє собою 

комплексний процес, що складається з низки самостійних технологічних етапів. 

У сучасних умовах будь-який співробітник соціальної служби прогнозує свою 

роботу. Це може бути як вузька перспектива (обслуговування одного клієнта), 

так і прогноз розвитку діяльності соціальної служби і всієї соціальної сфери. 

Прикладне значення соціального прогнозування полягає в тому, що розроблені 

технології здатні впливати на управлінські рішення з соціальних питань, тобто 

оптимізувати і коригувати їх. Тобто визначити відсоток достовірності прогнозів 

у соціальній роботі можна, використовуючи порівняльні вимірювання рівня 

життя і його соціальної стабільності: чим менше прогнозований об’єкт, тим 

простіше створити для нього сценарій прогнозного розвитку. Більш 

достовірними є технології соціального прогнозування, розраховані на 

короткострокові тимчасові рамки. Більш складними за своїм технологічним 

побудови є середньо і довгострокові прогнози. 
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Поетапно процес соціального прогнозування може бути представлений 

наступним чином: 

1) вибір об’єкта соціального прогнозування; це може бути будь-який 

соціальний об’єкт від індивіда до людства як складової частини ноосфери; 

2) вибір напрямку дослідження: економічний, соціологічний, юридичний, 

власне соціальне і т.д.; в дослідженнях соціальної сфери дуже важко 

дотримуватися певного напрямку, тому значна частина досліджень носить 

комплексний характер; 

3) підготовка та обробка інформації за прогнозною проблемою; відповідна 

вимогам інформація – одна з гарантій достовірності прогнозу, а значить, 

ключовий момент технології соціального прогнозування; 

4) вибір способу прогнозу, одного з методів чи сукупності методів у певній 

послідовності, відповідає вимогам науковості дослідження; 

5) власне прогнозне дослідження; 

6) обробка результатів, аналіз отриманої інформації стосовно до проблеми 

дослідження; 

7) визначення достовірності прогнозу. 

Можливість дати оцінку проведеним прогнозним дослідженням надається 

лише після того відрізку часу, на який був розрахований даний прогноз. 

Таким чином, соціальне прогнозування з його технікою і технологією, 

математичним апаратом є важливим інструментом соціальної сфери життя, 

посилення її наукового потенціалу і результативності. Прогнозування виступає 

як наукова основа для вироблення соціально-економічної і політичної стратегії. 

Сьогодні особливо необхідний ефективний механізм розробки та реалізації 

соціальної стратегії. Це може бути забезпечено створенням постійно діючої 

прогнозуючої системи, яка включає в себе перш за все комплексний підхід при 

аналізі і прогнозі в області демографічної ситуації, соціальних наслідків 

екологічної обстановки стану ресурсної бази.  

Виділення пріоритетних наукових напрямів, оцінка перспектив соціально-

політичного розвитку, соціальних наслідків проведених реформ можна 

вирішити тільки за допомогою середньострокового прогнозування. В умовах 

ринкових відносин особливу роль вже сьогодні відіграють короткострокові 

прогнози з оцінки кон’юнктури ринку, соціально-політичної ситуації в 

суспільстві, ефективності заходів соціально-економічного розвитку. 

Отже, технології соціального прогнозування незамінний інструментарій 

соціального передбачення, дослідження і вирішення соціальних проблем 

сучасного світу. Досвід показує, що їх використання тим ефективніше, чим 

вужчий сегмент соціального поля порушується. Кризи можуть стосуватися не 

тільки людства в широкому розумінні, вони можуть негативно впливати на 

окрему людину і соціум, який його оточує, викликаючи тим самим 

неможливість їх розвитку. Соціальне прогнозування спрямоване на 

передбачення та подолання намічених криз і проблем з метою уникнення 

негативних наслідків для даної людини і суспільства в цілому. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ЇЇ СТИМУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Ефективне реформування економіки України, її структурна трансформація, 

формування конкурентоспроможного середовища неможливі без 

відтворювальних процесів, що відбуваються винятково на основі інвестування. 

Чим активніший процес інвестування, тим стрімкішими є темпи відтворення й 

ефективних ринкових перетворень. 

Сам по собі ринковий механізм не в змозі автоматично забезпечити 

інтенсивність інвестиційного процесу, тому створення сприятливого 

інвестиційного клімату в країні пов’язане з чітким державним регулюванням 

інвестиційної діяльності. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств 

розглядається як система заходів, спрямованих на стимулювання інвестиційної 

активності та формування сприятливого інвестиційного клімату, залучення 

неінфляційних джерел інвестування та створення єдиних стандартів 

ефективності інвестицій. 

Держава виступає як організатор економічного та правового простору, 

головною метою якого є формування системи пріоритетів і напрямів розвитку 

економіки, створення умов інвестиційної діяльності, забезпечення 

конкурентних переваг національної економіки. 

Ефективне реформування економіки України, її структурна трансформація, 

формування конкурентоспроможного середовища неможливі без 

відтворювальних процесів, що відбуваються винятково на основі інвестування. 

Чим активніший процес інвестування, тим стрімкішими є темпи відтворення й 

ефективних ринкових перетворень. 

Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств 

розглядається як система заходів, спрямованих на стимулювання інвестиційної 

активності та формування сприятливого інвестиційного клімату, залучення 
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неінфляційних джерел інвестування та створення єдиних стандартів 

ефективності інвестицій. 

Слід відмітити, що в тих соціально-економічних умовах, які склалися в 

Україні на сьогодні, фінансування інвестицій із власних джерел підприємств 

ускладнене внаслідок їх обмеженості. Низький рівень менеджменту і фінансові 

чинники не дають можливості українським підприємствам формувати власний 

інвестиційний потенціал. Адже саме інвестиційний потенціал визначає 

можливості підприємства інвестувати грошові кошти в різні види господарської 

діяльності, фінансові інструменти, у власні фактори виробництва з метою 

забезпечення умов для розширеного відтворення і отримання очікуваного 

прибутку.  

Основними формами залучення іноземного капіталу стали вкладення у 

вигляді грошових засобів, рухомого і нерухомого майна та цінних паперів. 

Найбільш розповсюдженими способами залучення прямих іноземних 

інвестицій є створення спільних підприємств, які повністю належать іноземним 

інвесторам, та створення спеціальних економічних зон.  

Досліджуючи досвід організації інвестиційної діяльності в розвинутих 

країнах і державах з трансформаційною економікою, можна сказати, що її 

ефективна організація і здійснення інвестиційної діяльності залежить від стану 

державного регулювання, а саме: виваженої пільгової податкової політики, 

державної фінансової підтримки суб’єктів господарювання і цільового 

стимулювання пріоритетних галузей економіки. 

За даними Національного банку України, протягом останнього десятиліття 

ділові очікування щодо інвестиційних видатків серед вітчизняних підприємців 

мали нерівномірну, однак загалом позитивну динаміку. Збільшення 

інвестиційних видатків протягом 2019 року продовжують очікувати суб’єкти 

господарювання майже всіх видів економічної діяльності. Найвищі очікування 

щодо зростання інвестицій на машини, обладнання та інвентар мали 

підприємства транспорту, зв’язку та будівництва (баланс очікувань – 38,8% та 

36,8% відповідно), щодо виконання будівельних робіт – баланс очікувань 

підприємств будівництва становить 57,9%.  

Відповідно до значень індексу ділових очікувань спостерігається 

зростання економічної активності, що більшою мірою відбулося завдяки 

підвищенню оцінок стосовно загальних обсягів реалізації продукції власного 

виробництва та фінансово-економічного стану підприємств. Одночасно, 

починаючи з 2010 року, в Україні спостерігалося значне коливання обсягів 

прямих іноземних інвестицій і, як наслідок, інвестиційної активності 

Практика розвинених країн засвідчила необхідність державної підтримки 

активізації інвестиційної діяльності підприємств. Найпоширенішими 

інструментами у більшості країн для стимулювання інвестиційних процесів є 

податкові пільги, податкові інвестиційні кредити, прискорена амортизація, 

субсидії, кредити, підтримка депресивних регіонів та пріоритетних галузей, 

навчання трудових ресурсів, фінансування науки та інноваційний розвиток.  

Таким чином, процес стимулювання інвестиційної діяльності вимагає 

системного підходу, зокрема на макрорівні, та оптимізації регулювання 
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інвестиційної політики держави, оскільки підтримка вибіркових напрямків 

значно знижує результативність даних процесів та формує окремі заходи 

стимулювання інвестицій в Україні. Отримані в процесі дослідження 

результати можуть бути використані в практичному аспекті та в процесі 

практичного застосування мотивуючої діяльності держави на шляху подолання 

світової фінансової кризи.  
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РОЗРОБКА ЦІНОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ 

НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК 

 

За наявних умов формування ринкових відносин та господарювання перед 

підприємствами постає питання їх пристосування до нових законів та умов 

ринку, а також необхідність виходу підприємств на міжнародний ринок, що є 

основною запорукою успішної та ефективної діяльності. Однак, враховуючи 

сучасні тенденції розвитку світової торгівлі, вихід будь-якого підприємства на 

міжнародний ринок можливий лише шляхом розробки ефективної цінової 

стратегії. З огляду на це, проблема формування цінової стратегії підприємства 
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для можливості виходу на міжнаціональний ринок є на сьогоднішній день 

надзвичайно актуальною.  

Значущий вклад у дослідження та вивчення даної проблематики зробили 

такі зарубіжні науковці як В. Парето, П. Самуельсон, А. Маршал, Ф. Котлер, 

Дж. Д. Деніелс, Лі Х. Радеба, Є.М. Азарян, Н. К. Моісеєва, а також вітчизняні 

науковці серед яких Г. Н. Чубаков, А. Н. Цацулін, І. В. Ліпсіц, В. Н. Бугулов, 

Е.О. Ковтун та ін. Проте, зважаючи на постійну зміну економічних умов 

господарювання та перебудову світової економіки, не можна вважати проблему 

розробки цінової стратегії підприємства для виходу на світовий ринок повністю 

дослідженою, вона потребує розгляду та аналізу.  

Насамперед зазначимо, що існує безліч підходів до трактування поняття 

цінової стратегії у науковій літературі. У даній роботі ми визначаємо цінову 

стратегію як генеральну програму дій, якої дотримується певне підприємство 

при встановленні цін на товари, що експортуються. 

На рівні підприємства ціна є інструментом стимулювання попиту на 

продукцію та разом з тим, вона являється головним фактором довгострокової 

рентабельності [1, с. 670]. Тому, обираючи цінову стратегію необхідно 

враховувати внутрішні обмеження, що обумовлюються рентабельністю та 

витратами, а також зовнішні обмеження, які визначаються ціною товарів-

конкурентів та купівельною спроможністю ринка.  

Розробка цінової стратегії при виході підприємства на міжнародний ринок 

пов’язано з суттєвими труднощами, що виникають при визначенні оптимальної 

ціни для кожної окремої країни та при внесенні поправок з метою забезпечення 

відносної єдності цін [2, с. 67]. Більшість спеціалістів у галузі ціноутворення 

схиляються до думки, що для розробки цінової стратегії необхідно визначити 

який із основних її напрямів обрати, а цей вибір є вибором співвідношення двох 

вирішальних властивостей товару, тобто ціни і якості. Відповідно до цього 

найпоширенішими підходами вважаються підходи на основі співвідношення 

між ціною та якістю, на основі співвідношення між сприйняттям ціни 

покупцями та економічною цінністю товару, а також на основі цінового 

позиціонування [3, с. 124].   

Крім того, варто відзначити, що при розробці цінової стратегії, кожне 

окреме підприємство повинно встановити для себе її головні цілі, а також 

враховувати вимоги міжнародного ринку, купівельну спроможність населення 

країни, до якої буде поставлятися продукція, соціальну цінність товару, а також 

співвідношення між ціною та якістю [2, с. 62]. На наш погляд, процес розробки 

цінової стратегії підприємства для можливості виходу на зовнішній ринок 

доцільно розподілити на сім головних етапів, а саме: формулювання цілей 

ціноутворення, врахування ціноутворюючих факторів, вибір методу 

ціноутворення, реалізація цінової стратегії, загальна політика ціноутворення, 

безпосередньо цінова стратегія та пристосування цін.  

Таким чином, можемо зробити висновок, що розробка цінової стратегії при 

виході підприємства на міжнародний ринок є складним процесом, що потребує 

відповідального опрацювання, системного аналізу, врахування численних 

ризиків та факторів та прийняття відповідальних рішень.  
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ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 

СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

В Україні соціальне підприємництво набуває все більшої популярності, як 

ефективний механізм вирішення локальних соціальних та економічних проблем 

територіальних громад. Проте на сьогодні воно фінансується здебільшого за 

рахунок іноземних фондів та організацій зі значною недостатністю залучення 

підприємницьких підходів та ініціатив у його створенні та реалізації. 

Для повноцінного розвитку соціального підприємництва мають бути 

створені сприятливі умови. У той час як сама ідея інновації формується на 

основі реальної суспільної необхідності та результатів внутрішньої мотивації, її 

реалізація вимагає сприятливих зовнішніх умов – віра в цю ідею, участі та 

підтримки інших при роботі на його реалізацією і розповсюдженням [1, c.390]. 

У світі соціальне підприємництво набуває все більшого поширення, чому 

сприяє його інституційне забезпечення діяльності та прихильність суспільства 

до товарів, робіт і послуг. Остання позиція пояснюється психологічними та 

часто ментальними особливостями споживачів, які легше віддадуть кошти на 

суспільно корисну справу, при цьому отримуючи потрібний їм продукт, товар, 

роботу чи послугу. По суті, така залежність є безумною маркетинговою 

перевагою соціального підприємства у порівнянні з іншими суб’єктами 

підприємницького сектору. 

Принциповою характерною ознакою соціального підприємства є 

отримання так званого трипаризму ефективності, тобто досягнення водночас 

економічної, екологічної та соціальної ефективності діяльності.  

Економічна ефективність діяльності соціального підприємства 

виражається у незалежності і прибутковості, соціальна ефективність: 
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− у досягненні соціальних результатів, підтримці місцевої спільноти, 

екологічна ефективність; 

− у застосуванні екологічних матеріалів, програм енерго- та 

ресурсозбереження; 

− екології праці.  

Соціальний ефект від діяльності соціального підприємства здійснюється за 

рахунок:  

− залучення цільових груп до виробництва товарів чи надання послуг, 

розв’язання проблем ресоціалізації, адаптації, працевлаштування тощо;  

− надання якісних послуг та товарів представникам цільової групи на 

пільгових умовах;  

− спрямування доходів від підприємницької діяльності на підтримку 

певної соціальної місії;  

− застосування інноваційних підходів до розв’язання соціальних 

проблем;  

− залучення суспільства до участі у соціальних ініціативах на 

волонтерських засадах, об’єднання громад навколо вирішення 

соціальних проблем;  

− більш ефективне використання наявних ресурсів регіону у вирішенні 

соціальних проблем;  

− зниження навантаження на місцеві бюджети у вирішенні соціальних 

проблем, що особливо актуально в умовах хронічного дефіциту 

бюджетних коштів. 

Ефективність витрат є ще однією перевагою соціального підприємства. 

Рішення, запропоновані цими організаціями у вигляді будь-яких продуктів або 

послуг, є розумними, ніж у порівнянні з тією ж службою, що надається 

організацією, що одержує прибуток. За допомогою цих закладів такі бази, як 

охорона здоров’я, освіта тощо, стали доступними для людей по всьому світу. 

При цьому викликами для стійкості соціальних підприємств на сьогодні є 

здатність масштабуватися та створити величезний вплив; низька 

підприємницька компетентність підприємця в певній галузі; мінімальна 

підтримка з боку державних інституцій; часті зміни урядової політики, 

страхування, етичні моменти щодо звільнення та набору на роботу [3, c.164]. 

Важлива роль соціального підприємництва у соціально-економічному 

розвитку України крім того полягає у забезпеченні виробництва доступних 

товарів і послуг, здатних задовольнити потреби соціально вразливих верств 

населення, створення нових робочих місць, так і ефективному використанню 

трудового потенціалу, акумульованому серед соціально незахищених груп 

населення. 

Соціальний підприємець виокремлює проблему, з якою частина населення 

змирилася і сприймає як даність із тих чи інших причин, та сам розробляє і 

впроваджує новий спосіб вирішення проблеми – у вигляді послуги чи продукту. 

Отже, соціальне підприємництво дає можливість часткового і динамічного 

розв’язання гострих проблем суспільства. Створення соціального підприємства 
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передбачає: визначення чіткої і зрозумілої місії соціального спрямування, яка 

передбачає вирішення певних суспільних проблем; застосування бізнес-

методів, організації, планування, контролю із метою отримання прибутку; 

створення бізнес-організації на основі колективної форми власності, яка 

охоплює засновників, працівників, цільову групу, волонтерів та ін. [4, c.131]. 
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ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – 

СУБ’ЄКТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ МЕТОДОМ БЕНЧМАРКІНГУ 

 

Конкурентоспроможність підприємства – одна з найважливіших категорій 

ринкової економіки, що характеризує можливість та ефективність адаптації 

підприємства до конкурентного середовища. У зв’язку з цим раціональність її 

методів дослідження має значення для подальшого розвитку системи 

управління корпоративною конкурентоспроможністю . 

У нинішньому діловому середовищі кожна компанія намагається 

максимізувати прибуток та здійснювати ефективну маркетингову діяльність. 

Тому дуже важливо постійно шукати сфери стратегічного розвитку підприємств 

для підвищення їх прибутковості та конкурентоспроможності. 

На сучасному етапі розвитку економічної думки не існує 

загальновизнаного методу визначення та оцінки конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання. Існує кілька методів оцінки конкурентоспроможності 

підприємств у світі, в основному включаючи: метод бенчмаркінгу; метод, що 

базується на теорії ефективної конкуренції; метод, що базується на теорії 

конкурентних переваг. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9C%D0%95%D0%92.%D0%A1%D0%93
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Типи еталонних тестів є переважно: внутрішніми (аналіз та порівняння 

показників ефективності різних структурних підрозділів однієї компанії); 

орієнтований на конкурентів бенчмаркінг (зосередження на порівнянні аналізу 

продуктивності товарів (послуг), виробничих процесів та інші параметри 

дослідження компанії зі схожими характеристиками з конкуруючими 

компаніями); функціональний бенчмаркінг (використання подібних методів для 

аналізу різних процесів, функцій і методів компанії або технології, але не 

конкуренції) [1, с. 82]. 

Існує багато видів діяльності з порівняльного аналізу. Вони відрізняються 

за складністю завдань (прості і складні); за спрямованістю (внутрішня і 

зовнішня); за рівнем (стратегічний та операційний). Використання 

бенчмаркінгу залежить від поставленої перед ним мети, етапу його розвитку та 

промислових умов, особливо конкурентного середовища. 

Бенчмаркінг – це процес, який допоможе вам зрозуміти основні 

характеристики компанії та методи успіху її конкурентів з самого початку, тим 

самим оптимізуючи систему управління компанією. Індекс, який порівнює 

результати діяльності вашої компанії з конкурентами інших компаній, допоможе 

визначити сильні, слабкі сторони компанії та її майбутній потенціал [2, с. 12]. 

Поняття "бенчмаркінг" (англ. "bеnch" – "рівень", "висота" і "mаrk" – 

"відмітка", "позначка висоти", "початок відліку" , "порівняння з прикладами, які 

є успішні в своїй сфері діяльності" та "експертні стандарти, що 

використовуються як контрольні точки") вперше з’явились у дослідницькій 

діяльності Консультативної групи PІMS Кембриджського інституту 

стратегічного планування у 1972 р. Потім були сформульовані основні 

принципи порівняльного аналізу: "… для того, щоб знайти ефективне рішення в 

даному конкурентному середовищі, вимагаються знання найкращого досвіду 

інших компаній, які досягли успіху за подібних умов" [3, с. 535]. 

Бенчмаркінг поділяється на три етапи: 

1. Підготовка (потрібно обрати об’єкти порівняльного аналізу та порівняти 

аналогії, зібрати важливу інформацію для вашого аналізу). 

2. Аналіз (відбувається порівняння з конкурентами для з’ясування 

недоліків , цілей та причин за яких вони виникли). 

3. Впровадження (сформулювати стратегії та тактики для усунення 

виявлених недоліків; впровадити результати аналізу в бізнес-практику). 

Порівняльний аналіз може підвищити продуктивність та ефективність 

бізнесу, але цей процес вимагає найбільшої уваги та наукових методів. 

Найважливіша перевага, яку компанія отримає у порівняльному тесті, – це 

перехід до системи безперервного вдосконалення для підтримки високого рівня 

конкурентоспроможності на ринку. Тому вдосконалення має бути швидшим, ніж 

у конкурентів, інакше всі зусилля будуть марними. У ринковому середовищі 

справжня цінність – прогрес у порівнянні з конкурентами, а не його минулі 

досягнення [3, с. 537]. 

Використання контрольних показників створює, наприклад, здатність 

компанії виявляти недоліки та аналізувати методи їх усунення; можливості 

вивчати діяльність флагманських компаній, переймати досвід та переглядати 
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стратегічні орієнтири, щоб усунути прогалини та вийти на конкурентну 

позицію; у виробництві та маркетингу створювати нові та перспективні ідеї; 

здійснювати моніторинг змін у конкурентів; планувати власну діяльність на 

основі аналізу конкурентів. Це альтернатива традиційному стратегічному 

плануванню [4, с.155]. 

Отже, мої доводи й приклади засвідчують, що бенчмаркінг є одним з 

найуспішніших методів управління бізнесом у конкурентній сфері, оскільки 

допомагає швидко вдосконалювати бізнес-процеси з найменшими витратами.  

Результатом бенчмаркінгового дослідження підприємства є створення 

маркетингової інформації для прийняття рішень в інтерактивній сфері 

маркетингової системи, що дозволить підвищити продуктивність і якість 

послуг, підвищити конкурентоспроможність, підвищити ефективність 

маркетингової діяльності, підвищити якість та ефективність управління. 

Таким чином, можна дійти висновку, що процес порівняльного аналізу слід 

проводити в контексті запропонованого етапу, забезпечуючи чітку координацію 

для компанії, з метою організації та моніторингу ділової та торгової діяльності 

для постійного покращення роботи системи. 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 

 

Завдяки технології впровадження бенчмаркінгу можливо побудувати 

доволі успішне підприємство в різних сферах. Для того, щоб знайти ефективне 

рішення у сфері конкуренції необхідно знати кращий досвід інших 

підприємств, які досягли найбільшого успіху у подібних умовах. 

Мета бенчмаркінгу – підвищення ефективності власної діяльності та 

завоювання переваг у конкурентній боротьбі, визначення і застосування 

кращих методів в основних бізнес-процесах. Результати бенчмаркінгу поряд із 

результатами маркетингових досліджень використовуються при виробленні 

цілей та стратегій діяльності організацій [1]. 

При проведенні бенчмаркінгу найбільшу віддачу забезпечує зосередження 

на бізнес-процесах і їх удосконаленні. Професіонали бенчмаркінгу прагнуть до 

більш раціональних способів діяльності, та вважають за доцільне вживати 

більш планомірний і продуктивний підхід до проведення бенчмаркінгу [2]. 

Визначаючи предмет бенчмаркінгу, доцільно використовувати модель 

системи управління, яка застосовується й у бенчмаркінгу. Система управління 

включає маркетинг, виробництво, доставку, контролінг, обслуговування і 

виставлення рахунків. Для кожного з цих процесів визначені конкретні 

субпроцеси, поруч з їх вхідними даними, висновками й критеріями визначення 

результату. 

Так, параметри входу у межах маркетингу визначаються як запити 

клієнтів, параметри виходу – як задоволення запитів клієнтів, а критерій 

визначення результатів – як процент повторних покупок клієнтів. Отже, 

предметом бенчмаркінгу є процес та результат застосування кращих методів 

конкурентом, а також процес і результат використання отриманої інформації на 

користь власної організації [3]. 

Бенчмаркінг не можна обмежувати лише контрольним відліком, лишаючи 

поза увагою сам контекст, умови та чинники її досягнення, що умовно 

називають процесом. Водночас необхідно акцентувати увагу й на тому, що 

обмежувати бенчмаркінг лише вивченням самого процесу без розроблення 

методології застосування результатів успіху підприємства і вивчення 

результатів цього застосування є недостатнім. За таких умов може бути 

порушено зворотний зв’язок, за допомогою якого можна оцінити результат та 

ефективність упровадження успішного процесу й результату діяльності іншої 

організації [4]. 

Бенчмаркінг є невід’ємною частиною планування, огляду та оцінки 

процесу, тобто моніторингу. Він забезпечує концентрацію на зовнішньому 

середовищі і сприяє використанню фактичної інформації при розробленні 

планів. Бенчмаркінг використовується з метою вдосконалення діяльності через 
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розуміння методів та способів дій, що вимагаються для досягнення рівня 

ефективності світового класу. 

У бенчмаркінгу дуже важливими є безпосередня підтримка цілей, 

пріоритетів і місії підприємства. Якщо такої підтримки немає, зусилля щодо 

проведення бенчмаркінгу є мінімальними. Отже, планування заходів із 

бенчмаркінгу необхідно корелювати з конкретними цілями підприємства [5]. 

Проведення бенчмаркінгу можна поділити на два процеси: процес 

користувача і процес управління. Процес користувача являє собою процес, 

якому наслідує команда з упровадження бенчмаркінгу з метою здійснення 

проєкту. Процес управління включає заходи, що здійснюються керівництвом 

підприємства з метою забезпечення успішної діяльності команди і постійності 

бенчмаркінгу. Під цим розуміється створення необхідного середовища, що 

сприяє появі нових ідей, спрямованих на вдосконалення бізнес-процесів, 

забезпечення необхідної підтримки, навчання персоналу, визначення 

пріоритетів при застосуванні бенчмаркінгу й заохочення його застосування на 

практиці [1]. 

Фактично бенчмаркінг – це альтернативний метод стратегічного 

планування, в якому завдання визначаються не від досягнутого, а на основі 

аналізу показників конкурентів. Технологія бенчмаркінгу об’єднує в єдину 

систему розробку стратегії, галузевий аналіз і аналіз конкурентів. Виходячи з 

цього, актуальність дослідження можливостей використання вітчизняними 

економічними суб’єктами бенчмаркінгу на сьогодні важко перебільшити. 

Більшість фахівців дотримується думки, що бенчмаркінг – це не окремий 

одноразовий захід, а стратегія послідовного поліпшення та безперервний 

процес управління змінами. Започаткувавши одного разу бенчмаркінгову 

діяльність, підприємство повинно продовжувати порівнювати себе з 

"найкращою практикою", якщо воно прагне до постійного вдосконалення й 

розвитку. 

Професор Норвезького університету науки і технології Берн Андерсен 

відмічає, що переклад англійського терміну "bеnchmаrkіng" буквально означає 

"кам’яна лава" і наводить наступний приклад: "Уявіть собі, що на вершині гори, 

добре всім видною, дві кам’яні плити встановлені на ребро і злегка відсунуті 

один від одного. Зверху на них покладена третя плита. Вийшла кам’яна лава. 

Дана ідея – порівняння з певним еталоном – знайшла широке застосування в 

економіці [2]. 

Отже, узагальнюючи всі підходи до визначення бенчмаркінгу, зауважимо, 

що це механізм порівняльного аналізу ефективності роботи одного 

підприємства з показниками інших, більш успішних підприємств. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА 

НОВІ ЗАРУБІЖНІ РИНКИ 

 

Для того аби розкрити сутність теми потрібно розширити свої знання про 

те, що таке стратегії виходу підприємства на нові зарубіжні ринки, якими 

бувають їх види та класифікація. Насамперед підприємства будь-якої форми 

власності на початковому етапі створюються у певній країні на місцевому рівні. 

Щоб розкрити та збільшити свій потенціал, вони застосовують навички, які 

допомагають їм просувати товари або послуги на рівні обласному та 

державному. Це дає змогу ознайомити жителів країни-виробника з 

асортиментом, якістю, властивостями та особливостями певних товарів та 

послуг і популяризувати їх. Оскільки розширення підприємства дуже кропіткий 

та довготривалий процес, керувати ним має особа або група осіб, які здатні 

аналізувати та оцінювати ситуацію на ринку, бути орієнтованими на споживача, 

дотримуватися сучасних тенденцій розвитку та рухатися в одному ритмі з 

інноваціями. 

Коли компанія закріпилася на державному ринку, вона прагне до більшого 

результату та розширення. Основною метою є пошук шляхів виходу 

підприємства на нові зарубіжні ринки. Беручи до уваги той факт, що ринок 

кожної країни індивідуальний, підприємство має дотримуватися певної 

стратегії, яка допоможе познайомити потенційних споживачів з продукцією або 

послугою, адаптуватися до праці в нових умовах, налаштувати всі процеси 

необхідні для функціонування (виробництво, обробку, транспортування, 

розподіл), що необхідні для плідної та продуктивної роботи.  

Аналізуючи дослідження Бондаренко Л.М., Волченок А.В., Дмитрієва І.В., 

Козуб В.О., Могилової А.Ю., Пічугіної Т.С., Семенець В.В., Шинкаренко Р.В., 

можемо сказати, що від вибору стратегії виходу підприємства на новий ринок 

повністю залежить його майбутнє. У своїх роботах вони достатньо уваги 

приділяють саме способам, причинам та мотивам цього процесу. 

Вихід підприємства на зовнішні ринки дає йому змогу не тільки 

розширити збут своєї продукції, а й конкурувати на світових ринках, 
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пристосовувати економіку країни до системи світогосподарських відносин, що 

сприятиме підвищенню ефективності господарської діяльності як на 

мікроекономічному рівні, так і в масштабах усієї національної економіки [1]. 

Основними цілями, з якими підприємства виходять на зовнішні ринки є 

максимізація прибутку за рахунок більшого обсягу продажу товарів і послуг на 

зовнішньому ринку та забезпечення довгострокового успішного збуту і, 

відповідно, економічного зростання. Успішна робота підприємства в умовах 

гостро конкурентного закордонного ринку передбачає поглиблений аналіз усіх 

«за» і «проти» і ухвалення рішення про доцільність виходу на зовнішній ринок. 

Після того, як підприємство вирішило займатися збутом продукції в тій чи 

іншій країні, воно повинно обрати стратегію виходу на обраний ринок [2, с. 21]. 

Методи виходу фірм на зарубіжні ринки зумовлюються різноманітними 

перевагами від міжнародної співпраці. Вони показують, що проникнення на 

зарубіжні ринки здійснюються у кілька етапів, серед яких аналіз та пізнання 

ринку, створення власних філіалів, пошук торгових представників, які 

працюватимуть на конкретно визначених об’єктах. Щоб детальніше 

ознайомитися з методами, які використовуються в даному процесі пропонуємо 

ознайомитися з таблицею 1. 

 

Таблиця 1 – Методи виходу підприємства на міжнародні ринки [3, с.109] 
Експорт Непрямий  Не передбачає присутності компанії на зарубіжному 

ринку. 

Відбувається через вітчизняних, іноземних або 

міжнародних посередників. 

Прямий Передбачає присутність компанії на зарубіжному 

ринку через організацію власних представництв, 

використання ексклюзивних дилерів тощо. 

Кооперування та спільне 

підприємництво (контрактні 

угоди)  

Передбачає:  

- Підписання ліцензійних угод; 

- Організацію спільного підприємництва; 

- Співробітництва на умовах франчайзингу тощо. 

Пряме інвестування Передбачає створення виробничих потужностей на 

зарубіжному ринку шляхом: 

- Заснування (будівництва) нових виробничих 

потужностей; 

- Придбання (викупу) наявних виробничих 

потужностей; 

- Викупу частки партнера в СП. 

 

Аналізуючи дані таблиці, можемо зробити висновок, що для виходу 

підприємства закордон, йому потрібно виробляти товар або послугу, яка буде 

унікальною та конкурентоспроможною. Саме за допомогою цих основних 

факторів просування та проникнення фірми на нові ринки дасть можливість 

збільшити свої переваги та позиції на світовому ринку.  

Серед методів виходу на іноземні ринки, компанія має обрати той, який 

забезпечить найбільш вигідне положення для її росту та розвитку. 

Застосовуючи стратегію експорту, підприємство виготовляє свої товари у 
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власній країні, пропонуючи їх на експорт у модифікованому або в не 

модифікованому вигляді. Стратегія спільної підприємницької діяльності 

ґрунтується на поєднанні його зусиль із ресурсами комерційних підприємств 

країни-партнера з метою створення виробничих і маркетингових потужностей 

[2, с.22].  

Отже, для виходу підприємства на нові зарубіжні ринки потрібно 

враховувати цілу низку факторів. Оскільки компанія не може точно 

передбачити поведінку споживачів, конкурентне становище та стан ринку. Для 

цього їй потрібно помірковано обирати стратегію, яка зможе забезпечити 

успішний старт та встановлення фірми. Використовуючи ці системи стає 

можливим не тільки розраховувати, але й гнучко управляти процесом виходу 

компанії на зарубіжний ринок. Таким чином проєктний характер процесу 

виходу компанії на зарубіжний ринок має ряд суттєвих особливостей, 

врахування яких дає можливість українським компаніям досягти успіху 

протягом найбільш складного початкового періоду освоєння нового ринку, а 

саме: збір, обробка та вибір оптимального співвідношення великої кількості 

різних даних; постійний характер змінних витрат протягом усього 

розрахункового періоду; наявність гнучкого управління відповідності 

розрахункових фактичних величин у процесі реалізації проєкту [4, с.16]. 
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Торговельне посередництво – дуже важлива і невід’ємна частина сучасної 

ринкової економіки. Об’єктивна економічна необхідність і висока ефективність 

торгово-посередницької ланки в міжнародній торгівлі сировиною, 

напівфабрикатами, готовими виробами, машинами і устаткуванням, а також 
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послугами доведені всією практикою роботи в сфері реалізації зарубіжних 

виробників, експортерів та імпортерів [1]. 

Багаторічний досвід діяльності як великих, так і середніх, і малих 

промислових, і комерційних структур за кордоном показав, що кінцевий ефект 

від використання посередників, що здійснюють зв’язок виробника зі 

споживачем товарів і послуг, значно вище, ніж створення виробником власної 

збутової мережі. Особливо велика роль посередницької ланки при збуті на 

світовому ринку товарів масового попиту, де посередницькі структури 

виконують ключову роль у доставці товарів до кінцевого споживача. Без таких 

структур не могла б виконуватися головна мета сучасного маркетингу – в 

умовах постійно мінливих потреб ринку забезпечити споживачеві потрібний 

товар у необхідній кількості та асортименті, в потрібному місці і в зручний для 

нього час.  

Надзвичайно велика для виробника роль торгових посередників в умовах, 

коли він вперше виходить зі своїм товаром на зовнішній ринок або починає 

продаж на зовнішньому ринку нового товару. Успіх виробника на ринку в цих 

випадках прямо залежить не тільки від конкурентоспроможності самого товару, 

а й від кваліфікованих дій його торгових посередників. Як показують багато 

закордонних досліджень, число фірм-посередників у торгівлі постійно зростає. 

Це пов’язано з постійно збільшується попит споживачів на товари і послуги, 

оновленням і поповненням асортименту останніх, розширенням і поглибленням 

міжнародного поділу праці, в тому числі і в сфері розподілу [2]. 

Торгово-посередницькі фірми та організації, що діють за кордоном, 

активно вдосконалюють свою діяльність за рахунок використання нових 

методів і технологій, вже успішно застосовуються в промисловості. Це 

дозволяє оптимізувати їх операції, сприяє зниженню цін і поліпшенню 

обслуговування клієнтів. В даний час багато хто з них оснащені 

найдосконалішими засобами зв’язку, передовими операційними системами 

обліку товарів, що працюють в режимі реального часу, автоматизованими 

системами оформлення рахунків і замовлень.  

Сучасні технології впроваджуються в сферу складського господарства, де 

успішно використовується комп’ютерна та інша техніка. Кожний виробник 

зацікавлений в прискореній реалізації своєї продукції. Реалізація продукції є 

однією з функцій маркетингу, а її ефективність багато в чому залежить від 

правильного вибору каналів просування продукції до кінцевого споживача. 

Існують дві основні форми реалізації продукції: 

- пряма форма (прямий маркетинг);  

- опосередкована форма (через торгових посередників). 

Залучення торговельного посередника, в послугах якого, як правило, 

заінтересована фірма-експортер, дає змогу:  

− запобігти інвестуванню значних коштів в організацію збутової мережі на 

території країни експортера або за кордоном, оскільки торговельно-

посередницькі фірми мають власну матеріально-технічну базу (складські 

приміщення, демонстраційні зали, ремонтні майстерні, а іноді і свої роздрібні 

магазини);  



55 

− збільшити прибуток за рахунок продажу товару на іноземному ринку 

безпосередньо в моменти поліпшення кон’юнктури за вищими цінами; 

можливо в результаті того, що посередники, перебуваючи поряд з кінцевими 

споживачами, чутливо реагують на будь-які зміни попиту;  

− звільнити експортера від багатьох операцій, пов’язаних з реалізацією 

товару (доставка до країни імпортера, сортування та пакування, підбір за 

асортиментом, пристосування до вимог місцевого ринку, реклама тощо);  

− скористатися капіталом торговельно-посередницьких фірм для 

фінансування угод як на основі короткотермінового, так і середньотермінового 

кредитування; 

− проникнути на регіональні ринки деяких товарів, що майже 

монополізовані торговими посередниками і є недосяжними для встановлення 

прямих контактів зі споживачами. 

Однак збут через торговельно-посередницькі фірми має й певні недоліки, 

які в основному полягають у втраті експортером безпосередніх контактів зі 

споживачами на зарубіжних ринках і значній залежності від сумлінності та 

підприємницької активності посередника. Тому до посередника в міжнародній 

торгівлі сформувалися канонічні вимоги, що і визначають його вибір: 

потенційний посередник не повинен представляти на цій території іншу 

іноземну або національну фірму, яка виробляє аналогічний або конкуруючий 

товар; можливий партнер повинен мати адекватну матеріально-технічну базу 

торговельні, представницькі, демонстраційні, складські приміщення та канали і 

засоби зв’язку та інші. 

Список використаних джерел: 

1. Рєзнікова В.В. Економічна сутність посередництва. Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2019. 

№ 25. Том 3. С. 228–234.  

2. Кедісов А.І., Березовенко С.М., Биков Г.М., Волошин В.В. Управління 

зовнішньоекономічною діяльністю: навчальний посібник: 2-ге вид., випр. і доп. 

Київ: ВІРА-Р. 552 с. 

 

 

Ярослав Габаль, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н.  

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕХАНІЗМИ ЇХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Конкуренція є видом економічного суперництва виробників одного і того 

ж виду продукції, послуг на ринку за максимальні преференції у вигляді 

отримання максимального прибутку в певному періоді функціонування 

підприємства. Тому зростаючий інтерес до конкурентних переваг підприємства 

є очевидним з метою розробки механізму та забезпечення. 
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Наукові розробки з питань конкурентних переваг підприємства 

досліджували такі вчені, зокрема: Бойко Д., Бондаренко С., Бреус С., 

Діденко Є., Жураківський П., Мазаракі А., Невмержицька А., Олійник А., 

Портер М., Скільський Р. та інші. 

Метою тез дослідження конкурентних переваг підприємства та механізму 

його забезпечення. 

Окремі науковці під поняттям конкуренції вбачають цілісний процес 

управління власними перевагами на ринку з метою здобуття кращих порівняно 

з конкурентами результатів в процесі задоволення власних потреб та цілей. Як 

вважає А.А. Мазаракі, саме від конкурентоспроможності підприємства в 

умовах постійної конкурентної боротьби на ринку залежить і можливість його 

виживання та подальшого розвитку. Тому для того, щоб вижити в непростих 

умовах конкурентної боротьби, підприємства повинні уміти та могти 

перемагати своїх прямих конкурентів. Тому в даному випадку досягти високого 

рівня конкурентоспроможності для підприємства означає отримати певні 

економічні, фінансові, матеріальні чи технічні переваги над конкурентами. 

На сучасному етапі науковці виділяють три основних рівні конкурентної 

боротьби між суб’єктами ринку [1]:  

1. Мікрорівень, до якого відносять окремі види продукції чи послуг 

підприємства. 

2. Мезорівень, який включає в себе певні галузі та корпоративні 

об’єднання підприємств національної економіки, а також організації 

конгломеративного рівня. 

3. Макрорівень, до якого належать цілі народногосподарські комплекси. 

Зазначимо, що підвищення конкурентоспроможності будь-якого підприємства 

залежить як від ефективності та дієвості прийнятих керівництвом 

управлінських рішень, і від особливостей та механізму державної політики в 

економічній сфері, особливо від конкретних кроків державної влади щодо 

підтримки конкурентоспроможності «власних» підприємств.  

Зокрема, до конкурентних переваг належать [2]: 

1. Ціна – одна з найсильніших конкурентних переваг (B2B).  

2. Терміни (час).  

3. Досвід. Покупці люблять працювати з професіоналами, в яких можна 

проконсультуватися.  

4. Особливі умови (відстрочка платежу, постоплата, знижки, географічне 

розташування, широка складська програма або асортимент тощо). 

Конкурентоспроможність підприємств перебуває під впливом значної 

кількості факторів, які можна поділити на зовнішні та внутрішні залежно від 

того, чи зароджуються вони усередині підприємства, чи здійснюють вплив 

ззовні [3]. Під внутрішніми факторами розуміють об’єктивні критерії, що 

характеризують можливості підприємства забезпечити власну 

конкурентоспроможність. Прояви цих факторів майже цілком залежать від 

керівництва підприємства.  

На думку О.М. Колмакової, внутрішніми факторами є: 

- структурні: прогресивність виробничої структури підприємства (гнучкі 
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виробничі системи, автоматизовані модулі); досконалість організаційної 

структури підприємства, що дозволяє здійснювати вертикальну і горизонтальну 

інтеграцію з виробництва конкурентного товару; рівень уніфікації та 

стандартизації продукції, що випускається; рівень регулювання виробничих 

процесів з метою досягнення конкурентних переваг підприємства; досконалість 

інформаційної та нормативно-методичної бази управління 

конкурентоспроможним виробництвом; 

- ресурсні: людські ресурси; фізичні ресурси; ресурс знань; грошові 

ресурси;  

- інфраструктура: транспортна система країни, система зв’язку, поштові 

послуги, переказ платежів та коштів з банку в банк всередині і за межі країни, 

система охорони здоров’я і культури, житловий фонд і його привабливість з 

погляду проживання і роботи [4].  

Зовнішні фактори являють собою критерії, які проявляють себе у 

глобальному оточенні підприємства, на які воно не здатне здійснювати 

вирішальний вплив.  

У результатах досліджень І.С. Ладунки виділені такі групи факторів 

зовнішнього середовища:  

1. Державна політика: стан і напрям внутрішніх реформ; пріоритети 

розвитку країни та її стабільність; участь країни у світових інтеграційних 

процесах; напрями зовнішньої політики. 

2. Правове середовище: гармонійність законодавчої бази; дієвість 

нормативно-правових актів.  

3. Економічні умови: рівень розвитку господарства загалом та окремих 

його галузей; інвестиційна привабливість країни; стан оподаткування та 

підтримка стратегічних галузей; рівень заробітної плати в країні, в регіоні, в 

галузі; частка наукоємної продукції у загальному експорті країни тощо [5]. 

Сьогодні конкурентоспроможність конкретного підприємства залежить від 

цілої низки об’єктивних та суб’єктивних факторів, які самі по собі залежать від 

професійного рівня та стилю керівництва, дієвої структури та організації 

виробництва, кадрового потенціалу та ін. Крім того, варто виділити також 

окремі аспекти в проблематиці підвищення конкурентоспроможності 

підприємств, а саме: економічний; управлінський; організаційний; 

технологічний; комерційний; правовий; соціальний. Окрім того, не слід 

забувати про такі вагомі фактори впливу на конкурентоспроможність 

підприємств, як якість товарів, їх ціна і доступність для споживачів, наявний 

ресурсний, технічний і технологічний потенціал підприємства, доступність та 

відкритість цільових ринків і т.д. Тому система факторів впливу на 

конкурентоспроможність підприємства на сьогодні настільки своєрідна, багата 

і різнопланова, що вчені досі не змогли виділити єдину методику збору, 

ідентифікації, обробки відповідних даних та прийняття на їх основі певних 

рішень [6].  

Тому, щоб вирішити основні завдання вирішення проблеми підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, необхідно [1]: 

- визначити необхідні критерії конкурентоспроможності підприємств та 
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механізм формування цілісної системи показників її вимірювання; 

- розробити дієві сучасні методи оцінки та моніторингу рівня 

конкурентоспроможності підприємства;  

- розробити методи формування сучасних ефективних алгоритмів 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.  

З усього вищевикладеного випливає, що конкурентні переваги і стратегії їх 

досягнення являють собою практичний інтерес для фірми і є невід’ємним 

елементом формування загальної виробничої стратегії загалом. Необхідно 

орієнтуватися на те, щоб конкурентоспроможність пропозиції і наявні ресурси 

підприємства були достатніми для реалізації певної стратегії й отримання 

бажаних результатів. Оціночною базою для конкурентних переваг є цілі 

підприємства і пов’язані з ними завдання, які здатне виконувати підприємство з 

урахуванням реальних умов зовнішнього середовища і при заданій якості їх 

виконання. 
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необхідно мати навички антикризового управління, а особливо важливо при 

цьому правильно вибудувати систему управління персоналом. 

Ефективне управління персоналом дозволяє підприємству здійснювати 

фінансово-господарську діяльність з найменшими витратами. Слід зазначити 

також, що ефективне управління персоналом також сприяє більш швидкому 

реагуванню підприємства на зміни кон’юнктури ринку. Необхідність 

антикризового управління підприємства проявляється в тому, що будь-яке 

підприємство функціонує в умовах невизначеності, що передбачає мінливість 

ринку. Зміни, що відбуваються на ринку, безпосередньо впливають на 

персонал, що згодом буде відображатися на діяльності підприємства. У зв’язку 

з цим слід проводити на підприємстві антикризову політику, яка сприятиме в 

кінцевому підсумку збільшення ефективності роботи підприємства. 

Антикризове регулювання — це складний і трудомісткий процес, який 

вимагає ретельної розробки, швидкого реагування і негайного впровадження. 

Антикризове управління персоналом є складовою частиною антикризового 

регулювання оскільки саме завдяки людям організація існує. 

Антикризове управління персоналом передбачає не тільки формальну 

організацію роботи з персоналом (планування, відбір, підбір, розстановку ), але 

і сукупність факторів соціально-психологічного, морального характеру — 

демократичний стиль управління, турботливе ставлення до потреб людини, 

врахування його індивідуальних особливостей та ін [1, с. 72]. 

Система антикризового управління персоналом являє собою сукупність 

підсистем загального і лінійного керівництва, ряд функціональних підсистем, 

що спеціалізуються на виконанні однорідних функцій і зв’язків між ними. 

Концепція антикризового управління персоналом спонукає керівників 

організації зосереджуватися на стратегічних, перспективних напрямках роботи 

з персоналом, таких, як масова перекваліфікація співробітників організації в 

зв’язку з переходом на нові технології; залучення широких верств працівників 

до участі в управлінні організацією тощо [2, с. 101]. Важливим стратегічним 

напрямом системи антикризового управління персоналом є ефективне 

застосування кадрового маркетингу. Це забезпечується рядом способів: 

1. Пошуком перспективних студентів уже з молодших курсів вузів і 

коледжів, яким надається можливість роботи в організації в період канікул, 

виплати стипендій за рахунок її ресурсів, допомога в проходженні виробничої 

практики, у підготовці та захисті дипломних робіт.  

2. Співпрацею з державною службою зайнятості.  

3. Використанням приватних фірм у підборі та підготовці менеджерів і 

іншого персоналу.  

4. Взаємодією з організаціями, що здійснюють лізинг персоналу, тобто які 

відряджаються тимчасово працівників «напрокат».  

5. Організацією прогностичних досліджень з проблем підготовки і 

перепідготовки кваліфікованих працівників організації. 

Іншим стратегічним напрямком антикризового управління персоналом є 

розробка і вдосконалення професіограм, а саме визначення комплексу якостей, 

якими повинен володіти співробітник, що претендує на дану посаду. В основі 
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професіограм, або моделей посад, лежить облік майбутніх професії, які можуть 

виникнути у зв’язку з орієнтацією організації на нову стратегію розвитку. 

Стратегічним завданням антикризового управління персоналом є також 

формування належної організаційної культури підприємства. Оволодіння 

новітніми управлінськими технологіями неможливо без освоєння основ 

організаційно-культурного підходу, що дає загальне розуміння процесів 

функціонування та розвитку різних типів організацій з урахуванням 

психологічних і соціально-економічних механізмів поведінки людей в умовах 

складних кризових ситуацій. 

Одним з елементів антикризового управління персоналом є антикризова 

кадрова політика [3]. Антикризова кадрова політика включає в себе діяльність 

по довгостроковому, середньостроковому та поточному прогнозуванню, 

науковому передбачення майбутнього, реальностей його досягнення. 

Антикризова кадрова політика управління персоналом повинна бути 

реалістичною, творчою, орієнтованої на сталий розвиток організації, на 

привернення до роботи людей, професійно підготовлених, заповзятливих, з 

новаторськими задатками. 

Важливою рисою антикризової політики є її комплексність, що базується 

на єдності цілей, принципів і методів роботи з персоналом, яка враховує різні 

аспекти регулювання управлінських процесів (економічні, соціальні, соціально-

психологічні, адміністративні та моральні та ін.).  

Однією з теоретичних проблем сучасного менеджменту є визначення 

принципів антикризового управління персоналом. Вирішення цієї проблеми 

представляє велику складність. Вирішити цю проблему можливо при виявленні 

і формулюванні загальних принципів управління, що носять соціально-

економічну і етичну спрямованість (вони можуть бути застосовані на всіх 

етапах функціонування і розвитку організації), і приватних принципів, які 

можуть бути використані в процесі управління персоналом переважно в умовах 

конкретного етапу життєдіяльності організації (передкризовий стан, вихід з 

кризи). До групи загальних принципів антикризового управління персоналом 

можна віднести такі принципи: 

1. Системності.  

2. Рівних можливостей.  

3. Поваги людини і її гідності.  

4. Командної єдності.  

5. Горизонтального співробітництва.  

6. Правовий і соціальної захищеності.  

Управління персоналом передбачає, що лінійні керівники, фахівці, 

працівники кадрових служб розглядають людський ресурс організації як 

цілісну, взаємопов’язану динамічну систему, що охоплює всі категорії 

працівників і тісно пов’язана з зовнішнім середовищем організації. Системний 

характер управління персоналом передбачає скоординований підхід до всіх 

напрямків формування і регулювання людського капіталу організації: набору, 

добору, розстановки керівних кадрів, їх підготовки та перепідготовки, селекції і 

працевлаштування.  
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У більшості процвітаючих організацій спостерігається тенденція передачі 

прав і відповідальності на нижчий рівень управління. Менеджери цього рівня 

отримують можливість здійснювати свої функції при відсутності жорсткого 

контролю зверху. Однак для забезпечення в таких умовах адекватної 

інформаційної підтримки і координації робіт потрібна мережа горизонтальних 

зв’язків, що характеризуються високим ступенем складності. Звичайна 

вертикально орієнтована структура з сильними елементами бюрократизму 

погано справляється з цим завданням. 

Підводячи підсумок, слід сказати, що важливим фактором виведення 

підприємства з кризи є системний підхід до управління персоналом, який 

реалізується в розподілі функцій і повноважень, у виборі принципів 

антикризового управління, в розробці нової кадрової політики, в розробці та 

реалізації управлінських рішень. Наявність системи антикризового управління 

персоналом говорити про солідний стилі управління підприємством, яке 

знаходиться в стані кризи, коли необхідно приймати і виконувати ризиковані 

управлінські рішення. 

Антикризове управління представляє собою невід’ємну частину сучасного 

бізнесу в Україні, і важливо, щоб всі керівники були практично і теоретично 

підготовлені до можливих кризових ситуацій. Використання різних методів 

мотивації та стимулювання праці дасть керівництву підприємства змогу 

об’єднати колектив в єдине ціле, поліпшити професійну підготовку персоналу і, 

відповідно, забезпечити стрімкий розвиток підприємства. 
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НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 

 

Оптимізація асортименту товарів для досягнення комерційного успіху 

стала необхідною в умовах сучасного вітчизняного ринку. Однією з 

найважливіших товарознавчих характеристик товарів є асортимент, який 

визначає принципові відмінності між товарами різних видів і найменувань. Від 

нього залежить комерційний успіх компанії на зовнішньому ринку та сегмент 

споживачів. Питання асортиментної політики підприємства завжди є 
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актуальним, оскільки потреби споживачів змінюються щомісяця, особливо 

враховуючи національні їх особливості. Вдале управління асортиментом 

забезпечить збільшення закупівель постійних клієнтів та знаходження нових 

споживачів, яких зацікавили новинки чи приваблива ціна. 

Дослідження сутності асортименту товарів розглядається у наукових 

працях вітчизняних учених-економістів: Волошко Н. І., Ляшко А. Р., 

Панкратов Ф. Г., Радіонова А. А., Рзахліщева І. Ш., Снітко А. П., Стахов О. Г., 

Степанюк Н. С., Тридід О. М., Ходикін А. П., Хоптюк А. В., Шира Т. Б., 

Шумкова О. В. та інших. 

Формування асортименту являє собою процес підбору для реалізації в 

різних груп товарів, їх видів і різновидів, диференційованих за всіма 

відмітними ознаками. Процес формування товарного асортименту повинен 

виходити з форми його товарної спеціалізації і розміру торгової площі, і бути 

спрямований на задоволення попиту обслуговуваних контингентів покупців і 

забезпечення високої прибутковості їх діяльності. 

Завдяки правильному формуванню асортименту на підприємстві 

задовольняється споживчий попит і підвищується рівень обслуговування 

населення, а також підвищується економічна ефективність підприємства. При 

формуванні асортименту товарів, перш за все, необхідно прогнозувати 

рентабельність підприємства. Формування асортименту повинно бути 

узгодженим із стратегічними цілями фірми, а також його асортиментною 

політикою. У процесі контролю за станом асортименту потрібно враховувати, 

що стратегічне завдання контролю – це своєчасне регулювання асортименту у 

повній відповідності з попитом клієнтів з метою збільшити обсяг і швидкість 

продажів, встановити за торгівлею стійкого іміджу. Для цього необхідно 

розробити і встановити ефективну систему управління, яка б включала 

постійний внутрішній контроль і регулювала асортимент. Для цього 

розробляється система мотивації торгового персоналу. Ефективною в цьому 

напрямку є робота оперативних менеджерів торгового залу. 

На формування асортименту товарів впливає низка факторів. Основним 

фактором є споживчий попит, який направлений на максимальне задоволення 

потреб проживаючого в зоні діяльності фірми населення. Відштовхуючись від 

цього фактору підприємство також впливає на процес розширення цього 

попиту. Взаємозв’язок між розвитком асортименту та споживчим попитом 

прямий, бо зміни у попиті мають відобразитися на асортименті, що змінюється. 

Серед факторів формування асортименту виділяють також: соціальний, 

віковий та професійний склад населення, чисельність населення, а також 

соціальний та економічний стан країни. Впливають також рівень роздрібних цін 

та їх співвідношення, рівень діяльності підприємств громадського харчування. 

Треба враховувати й те, в яких обсягах здійснюється завезення з інших регіонів 

продуктів тваринництва та рослинництва, якими є географічні та кліматичні 

особливості населення, яке обслуговується, його національні особливості, 

зокрема, побуті та особливості праці. Враховуються також історичні нюанси. 

Ціна товару є суттєвим фактором при оптимізації асортименту, тому що 

для покупець при виборі товару орієнтується на заздалегідь встановлену 
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найвищу планку ціни або діапазон цін, які йому підходять. 

До специфічних чинників, який впливає на формування асортименту 

товарів у кожному конкретному магазині належать: тип і розмір магазину, його 

технічна оснащеність, умови товаропостачання, чисельність і склад населення, 

що обслуговується, транспортні умови, наявність інших роздрібних торгових 

підприємств в зоні діяльності даного магазину [1]. 

У процесі підбору необхідного асортименту товарів слід враховувати 

загальні принципи: 

– забезпечення відповідності асортименту характеру попиту, що 

висувається обраними для обслуговування контингентами покупців; 

– комплексне задоволення попиту покупців в межах обраного сегмента 

споживчого ринку; 

– забезпечення достатньої широти і глибини асортименту; 

– забезпечення стійкості асортименту товарів; 

– забезпечення умов рентабельної діяльності торгового підприємства [2]. 

У процесі зміни у формуванні асортименту товарів необхідно: 

– визначити поточні та перспективні потреб клієнтів, проаналізувати 

способи використання певних товарів і особливостей поведінки 

клієнтів, критично оцінити, як продаються і випускаються торговою 

мережею товари в тому ж асортименті з позиції клієнта; 

– оцінити існуючі аналоги конкурентів по тим же напрямам; 

– визначити перелік товарів, які слід додати в асортимент, а які 

необхідно виключити через зміни в рівні конкурентоспроможності; 

– диверсифікувати товари за допомогою інших напрямів торгівлі фірми, 

які виходять за рамки її сформованого профілю; 

– розглянути пропозиції щодо створення нової продукції, вдосконалення 

існуючої, а також про нові способи й області застосування продукції; 

– провести випробування товарів з урахуванням потенційних клієнтів з 

метою з’ясування відповідності щодо якості, ціни, найменування, 

упаковки, сервісу тощо [3]. 

Таким чином, формування асортименту на підприємстві є одним із 

головних видів його діяльності, що забезпечує ефективну збутову політику 

підприємства на зовнішньому ринку. Аналіз конкретного зовнішнього ринку, 

його потреб та особливостей використання різних видів товарів виступає 

інформаційною базою для формування асортиментної політики підприємства, а 

також удосконалення його політики реалізації товарів на певних зовнішніх 

ринках.  
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В період стрімкого розвитку сучасного суспільства все більше та частіше 

створюються соціальні підприємства, для яких важливо не тільки допомагати 

людям з обмеженими можливостями, а й отримувати прибуток та мати 

фінансову стійкість серед інших підприємств. Тому для цього потрібно 

дізнатися джерела фінансування соціальних підприємств та їх особливості 

щодо звичайного підприємства. 

На сьогодні фінансова незалежність, створення суспільного блага, 

відповідальність за навколишнє середовище, допомога населенню з 

обмеженими можливостями  визначають планування та діяльність 

підприємства, та являються критеріями для оцінки успіху соціального 

підприємства. 

В узагальненому вигляді поняття фінансової стійкості розглядається у 

паритеті з платоспроможністю підприємства і дотриманням умов фінансової 

рівноваги між власними і залученими джерелами фінансування діяльності. 

Безперечно, що фінансовий і економічний стан, за якого підприємство 

підтримує свою платоспроможність, можна вважати фінансово рівноважним і 

стійким [1, с.528]. 

Більшість соціальних підприємств займаються працевлаштуванням 

соціально незахищених верств населення, генерування фінансів для соціальної 

діяльності, для реінвестування у власну діяльність. Крім того, у своїй діяльності 

вони приділяють велику увагу залученню молоді, вирішенню гендерних 

питань. При цьому жорсткого розподілу за видами діяльності серед соціальних 

підприємств немає – одне підприємство може займатись різними видами 

діяльності одночасно. 

Джерелами фінансування соціальних підприємств є: доходи від власної 

підприємницької діяльності, гранти, залучені кредити, спонсорські внески 

тощо. Аналіз джерел фінансування вказує на те, що близько 75% обсягу 

фінансування діяльності соціальних підприємств займають власні кошти, 15% 

становлять гранти та спонсорські внески. Така тенденція свідчить про 

схильність до європейської системи здійснення соціального підприємництва і є 

досить ефективною. Хоча натякає думка, що надання коштів на безповоротній 

основі гальмує мотиваційну складову, а також бажання соціальних підприємств 

нарощувати прибуток та розширювати свою діяльність [2, с.13]. 
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Кредитні ресурси становлять лише 10% усіх джерел фінансування. 

Зважаючи на високі відсоткові ставки за кредитами суб’єкти господарювання 

не охоче їх залучають до свого господарського обороту. Водночас, надання 

кредитів під низьку відсоткову ставку, на нашу думку, стимулюватиме 

підприємство працювати краще та ефективніше. До інших джерел 

фінансування ще відносять благодійні внески, нематеріальну підтримку 

партнерів, інвестиції засновників [3, с.207]. 

Ще одним та немаловажним є підтримка соціального бізнесу органами 

місцевого самоврядування, що здебільшого здійснюється у межах програм 

підтримки середнього та малого бізнесу. Зокрема, така підтримка у деяких 

регіонах передбачає:  

− відшкодування відсоткових ставок за підприємницькими кредитами;  

− надання «маркетингових ваучерів» - відшкодування 50% оплати участі 

у міських, всеукраїнських та міжнародних виставках;  

− роботу центрів підтримки підприємництва, консалтингових центрів 

допомоги як початківців, так і діючого бізнесу;  

− публічних закупівель та соціального замовлення;  

− надання приміщень в оренду для громадських організацій за 

пільговими ставками. 

Отже, фінансова стійкість соціального підприємства регулюється не тільки 

власними доходами від власної діяльності, а й підтримкою з боку держави, 

благодійні та інвестиційні внески. 
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Сьогодні технології є невід’ємною частиною нашого життя. Як нам відомо, 

вони задіяні у всіх сферах, починаючи від виробництва сировини і закінчуючи 

політикою, тобто проведенням політики щодо соціального захисту населення. 

Технологізація соціального забезпечення є частиною соціальних процесів у 

сучасному світі. Термін «соціальна технологія» на сьогодні є загальновживаним 
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і являє собою сукупність методів, прийомів змін соціуму в напрямку 

задоволення різнобічних соціально значущих потреб громадян різних країн [1]. 

На сьогоднішній день дослідження даної теми є досить актуальним, адже 

вивчення та переймання досвіду технологізації соціального забезпечення 

зарубіжних високорозвинених країн є необхідним для України. 

В різних аспектах вивченням цієї теми займались такі науковці як 

Н. Стефанов, Л. Абрамов, К.Поппер, М. Маркова, В. Іванов та інші [1]. 

Метою нашого дослідження є аналіз технологій соціального забезпечення 

населення Великобританії. 

Щоб зрозуміти чим відрізняються технології соціального забезпечення 

населення закордоном, потрібно спершу дізнатися особливості соціального 

захисту Великої Британії в цілому. 

Першим і найголовнішим є поділ системи на чотири сектори, а саме: 

неформальний, волонтерський або як його називають по іншому – незалежний, 

державний та комерційний. В основному соціальною роботою у цій 

консервативній державі займаються соціальні служби, які відповідно 

фінансуються державою. Також діють численні різнопрофільні центри, робота 

яких націлена на категорії населення, що проживають на конкретній території. 

Сюди входять структури, до яких звертаються громадяни, які мають 

психологічні та соціальні проблеми і після консультації відвідувачів, що 

потребують допомоги направляють до фахівців у вузькопрофільні центри. Дані 

структури механізмом своєї роботи нагадують діяльність наших поліклінік [2]. 

Основними технологічними аспектами соціального забезпечення в 

Великобританії є соціальна робота в школах, допомога сім’ям працівників на 

підприємствах та робота з людьми з обмеженими можливостями. 

Перший аспект характеризується кількістю ролей, які виконує соціальний 

працівник. Серед них: надання порад не лише дітям, а й батькам з різних 

питань, консультація викладачів та допоміжного матеріалу [2]. 

Характерними ознаками другого – є роль роботодавців у вирішенні 

проблем своїх працівників за допомогою активної взаємодії з державою. Тобто 

створюються сприятливі умови праці, як жінкам, так і чоловікам, для 

поєднання роботи та сімейних обов’язків. Щодо соціальної роботи з інвалідами, 

то існують центри, які надають допомогу не лише для того, щоб максимально 

полегшити життя даній категорії населення, а й для інтеграції їх у суспільство 

як повноцінних працівників. Деякі центри такої підготовки надають платні 

вакансії для людей з обмеженими можливостями [2]. 

Найбільше технологізація соціальної роботи Великобританії проявляється 

у роботі з різними групами населення. 

Основною технологією є попередження насильства у сім’ї. Хоча країна є 

високо розвинутою та рівень життя громадян високим, але відсоток 

неблагополучних сімей все-таки є. Тому для вирішення цієї проблеми існують 

такі напрями як: просвітницькі компанії, громадський захист, законодавчі та 

політичні кампанії, написання нових законів і критика старих [2]. 

Основою соціальної роботи з людьми похилого віку є форма догляду 

«Пом’якшені умови мешкання». Вони призначенні для ще активних літніх 
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людей. Зазвичай це групи невеликих будинків чи то квартир де мешканці 

проживають незалежно [2]. 

У Великобританії, як і в більшості розвинених країн існує пробаційна 

служба. Пробація – це метод роботи із злочинцями. В такому разі соціальний 

працівник виступає в ролі адвоката або захисника інтересів клієнта, але при 

цьому він не має права засуджувати дії суддів. Головною функцією такої 

служби є здійснення нагляду за тими, хто за рішенням суду був визнаний 

винним [2]. 

Аналізуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що технологізація 

соціального забезпечення населення Великобританії є досить успішною і 

невпинно удосконалюється. Завдяки цьому різні категорії громадян є соціально 

захищеними в повній мірі. Система соціального забезпечення України є не 

настільки досконалою, тому запозичення деяких технологічних аспектів і їх 

запровадження пішло б на користь вітчизняній системі соціального захисту. 
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Для того, щоб керувати підприємством, впливаючи на попит, потрібно 

вивчити не тільки самі методи дії, різні концепції (прийоми) управління 

попитом, але і можливі види стану попиту. Задачі методів прийняття 

управлінських рішень полягають в моніторингу стану і рівня попиту, підтримки 

на цьому рівні пропозиції. Задача управління попитом полягає в дії на рівень, 

час і характер попиту так, щоб це допомогло організації в досягненні цілей, що 

стоять перед нею. Ринкова система включає, принаймні, три елементи: 

учасників, ділові відносини і канали розподілу товарів. 

Збутовій політиці традиційно підприємствами приділялася менша увага в 

порівнянні з розробкою товарної, цінової, комунікаційної та сервісної політик. 

Лише при неможливості досягнення конкурентних переваг в перерахованих 

сферах погляд звертався до збутової політики. 

Тим часом, саме у сфері збуту найбільш складно скопіювати успішні 

рішення, оскільки це пов’язано з комплексністю розв’язуваних проблем, 
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відносною «прихованістю» кроків від стороннього погляду і відкладеним у часі 

проявом вдалого поєднання організаційних і людських ресурсів. 

Збут є сферою діяльності, де в кінцевому підсумку реалізуються цілі 

фірми. Тому організацію збуту необхідно розглядати в якості найважливішої 

складової маркетингових заходів на обраному ринку. 

В силу своєї складності процес збуту не може розглядатися як одноразовий 

захід, він повинен бути частиною глибоко продуманої довгострокової стратегії 

фірми. Відповідно до цілей фірми повинен розроблятися план по збуту в 

цілому, потім план по товарних групах і окремих товарах, план по окремих 

ринках, план по торговим представникам і, в разі великих споживачів, – план 

по споживачах. 

Методологічна послідовність оцінки ефективності збутової діяльності 

підприємства: 

1. Підготовчий. На цьому етапі слід порівняти теперішню ситуацію у 

відділі збуту з ситуацією у минулому та з аналогічними ситуаціями; 

переоцінити бажані та досягнуті результати, з точки зору змісту та виконавців 

функцій; з’ясувати, що потрібно зробити, щоб переконати споживача купити 

продукцію; прокласифікувати замовників за їхніми вимогами до 

обслуговування; вивчити, як надавати послуги з максимальною економічною 

вигодою у внутрішньому та/або у зовнішньому аспекті; відобразити у структурі 

збутової діяльності характер, розмір та вимоги груп замовників, яким 

надаються послуги . 

2. Операційний. Організувати збутову діяльність на основі робочого 

навантаження та з метою максимального збільшення збуту.  

3. Контролюючий. Вдосконалити процес найму кадрів для максимального 

збільшення кількості працівників з високим потенціалом. Розробити навчальні 

програми, які достовірно відображають реальні збутові завдання, перевірити 

наявність мотивації – у разі необхідності проводити дослідження та створити 

належні фінансові та не фінансові стимули. Регулярно порівнювати 

продуктивність із завчасно встановленими критеріями, підвищувати 

продуктивність за допомогою кращого розуміння стосунків між покупцем та 

продавцем. Використовувати технологічний прогрес для збільшення часу 

працівників збуту на творчі види діяльності. 

Збутова політика – це поведінкова філософія чи загальні принципи 

діяльності, яких фірма збирається дотримуватися в сфері побудови каналів 

розподілу свого товару і переміщення товарів в часі і просторі. Іншими словами 

збутова політика являє собою свідоме керівництво діяльністю з 

розповсюдження товару. Інструментом впливу на споживача з боку 

підприємства в рамках збутової політики є збутοвοї механізм. Цей механізм 

включає, з οднοгο бοку, канали рοзпοділу, їх структура, сам прοцес вибοру 

збутοвих каналів, а з іншοгο – дії пο рοзрοбці і реалізації маркетингοвих захοдів 

з фізичнοї дистрибуції тοвару. 

Теритοріальна і тимчасοва рοз’єднаність вимагає значних дοдаткοвих 

витрат на дοставку спοживачеві тοварів і надання пοслуг клієнтам. 



69 

В якості критеріїв прийняття рішень при здійсненні захοдів збутοвοї 

політики можуть застосовуватися: величина тοварοοбігу; частка ринку; витрати 

пο збуту; ступінь рοзгалуженοсті мережі розподілу; імідж каналів збуту, тοбтο 

οрганізацій, які забезпечують розподіл і збут тοварів; рівень кοοперації 

суб’єктів у системі розподілу, який би зниження кοнфліктнοсті і кοмерційнοгο 

ризику; гнучкість і живучість рοзпοдільній мережі. 

Рοзпοдільна мережа мοже включати наступних суб’єктів: рοзпοдільні 

οргани фірми-вирοбника; збутοвих пοсередників; збутοвих партнерів. 

Як збутοвих пοсередників, як правилο, виступають οптοві та рοздрібні 

підприємства, щο вοлοдіють екοнοмічнοї та юридичнοї самοстійнοсті. 

Ці підприємства рοзрοбляють самοстійну, незалежну від фірми-вирοбника 

збутοву пοлітику і захοди щοдο її прοведення. Тοді як οргани фірми-вирοбника, 

наприклад, відділи з прοдажу та реалізації тοвару, не мають такοї 

самοстійнοсті. 

Незважаючи на те, що партнери по збуту володіють правової 

самостійністю, вони виконують підтримуючу функцію (агенти, експедитори, 

маклери і т. д). Залежно від наявності в розподільній мережі органів фірми-

виробника, збутових посередників і збутових партнерів, їх структурної зв’язку 

розподільна мережа може бути простою або складною. 

Для характеристики договірних і комунікативних зв’язків суб’єктів 

збутової мережі використовуються такі поняття, як канал збуту і шлях збуту. 

Носії комерційних комунікацій, в якості яких виступають організації або 

особи, складові канал, здійснюють такі основні функції в системі розподілу 

товару: 

− Маркетингові дослідження і збір інформації для стратегічного і 

тактичного планування збуту продукції і послуг. 

− Стимулювання збуту. 

− Взаємодія з потенційними покупцями. 

− Вивчення вимог покупців з метою адаптації товару до мінливих потреб. 

− Організація зв’язку і вивчення потенційних споживачів продукції. 

− Планування та організація системи руху товару (транспорт, 

складування, контроль). 

− Фінансування руху потоків товарів по обраному шляху розподілу. 

− Компенсація можливих ризиків, пов’язаних з функціонуванням каналу 

поставки товару. 

Отже можна зробити наступні висновки перелічені функції можуть бути 

покладені і виконані як фірмοю-вирοбникοм, так і пοсередницькο-збутοвοю 

організацією, вибір носія кοмерційнο-збутοвих комунікацій являє собою 

питання про відносну ефективності каналу розподілу. Ефективність 

визначається відношенням ймовірного ефекту від використання того чи іншого 

каналу збуту до витрат на створення і експлуатацію цього каналу.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В 

УКРАЇНІ 

 

На сучасному етапі економічного розвитку України поняття соціального 

підприємства вивчено досить поверхнево, та й сам по собі цей вид 

підприємницької діяльності є новим та малорозвиненим. Але економісти-

практики засвідчують, що соціальні підприємства позитивно впливають на 

економіку України. З його допомогою створюються нові робочі місця, 

знижується рівень безробіття, активізувати надання послуг, виробництво 

продукції, виконання робіт із залученням тих прошарків суспільства, для яких 

надання робочих місць обмежено. За допомогою діяльності соціальних 

підприємств виникають передумови щодо поліпшення життя українців. Але 

наразі в нашій країні відсутні правові акти, які допомагали б регулювати роботу 

підприємств цього виду.  

Сутність соціального підприємства складно пояснити кількома словами, 

оскільки стосовно його тлумачення серед науковців є багато поглядів. 

Найбільш відомим серед економічної науки є визначення видатного економіста 

Грегорі Діса, якого називають «батьком» науки про соціальне підприємництво. 

Він визначив п’ять ознак, за допомогою яких обширно пояснив сутність 

поняття «соціальне підприємство»:   

1. взяти на себе мету сформувати й розвивати цінності не тільки деяких 

людей, а й усього соціуму;  

2. пошук та застосування нових можливостей для реалізації поставленої 

мети;  

3. взяття активної участі у створенні інновацій, прикладати зусилля до їх 

адаптації та навчати цьому інших; 

4. визначення плану дій, заходів та сфер, у яких це можна використати, 

проте їхній обсяг яких не повинен обмежуватися наявними ресурсами; 

5. підприємець відповідальний за ефективність своєї роботи та досягнення 

поставленої мети перед суспільством та клієнтами [2]. 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/11.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/10.pdf
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Соціальні підприємства України почали виникати й розвиватися ще 

початку 2000-х років, але наразі його розвиток ще заслабкий через нестачу 

знань про нього, упущення правових актів для його регулювання, відсутності 

знань про розбіжності соціального підприємництва від інших видів 

підприємництва та його значення у соціальному розвитку та громади. У 

багатьох людей про соціальні підприємства сформоване розуміння про них як 

благодійні організації [1, с. 27].  

Підтримка соціальних підприємств в Україні здійснюється завдяки 

різноманітним організаціям та міжнародним фондам. З 2011 року в межах 

проєкту «Розвиток соціального підприємництва», що реалізувався за підтримки 

Фонду «Східна Європа», Британською радою, Міжнародним фондом 

«Відродження», «Prіcе Wаtеrhоusе Cооpеrs в Україні», Ерсте Банком та 

Українським фондом підтримки підприємництва в Україні було відкрито три 

центри (у Львові, Донецьку та Криму), в яких усім бажаючим зайнятися 

соціальним підприємництвом надавалася інформаційно-методична підтримка. 

Наразі такі ж центри відкрилися ще у кількох містах України: в Ужгороді та 

Житомирі. Також варто зауважити про проєкт міжнародної технічної допомоги 

«Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який у 2017 році видав 

Посібник «Що слід знати про соціальне підприємництво». У березні 2018 року 

в Україні розпочав діяти ще один проєкт «Соціальне підприємництво: 

досягнення соціальних змін за ініціативою «знизу», що реалізується за 

допомогою фінансової підтримки Європейського Союзу. У 2018 році в лютому 

Українська соціальна академія оголосила збір заявок у межах міжнародної 

програми Sоcіаl Іmpаct Аwаrd, що полягає у навчанні молоді віком від 17 до 25 

років, які цікавляться та хотіли б зайнятися соціальним підприємництвом, 

мають певні ідеї стосовно цього виду діяльності або хотіли б зробити більш 

масштабним власний соціальний бізнес [2]. 

Майже кожне соціальне підприємство зустрічається з рядом проблем:  

− незначний доступ до інвестиційних фінансових ресурсів через 

недостатнє сприйняття зі сторони кредиторів та інвесторів сутності та 

бізнес-моделей соціальних підприємств;  

− відсутність спеціалізованих послуг для надання розвитку; 

− неспроможність соціальних підприємств виступати конкурентом у 

сфері держзакупівель через наявність великих контрактів, вимоги щодо 

попередньої кваліфікації, затримки платежів тощо; 

− недостатня поінформованість стосовно соціальні впливи та сутність 

соціальних підприємств робить чимало перешкод для породження 

інтересу в їх рості та розвитку зі сторони як приватних інвесторів, так і 

широкої громадськості; 

− відсутність стартового капіталу, проте у той же час соціальні 

підприємці не звертають уваги на надзвичайно складний процес 

знаходження інвесторів та розуміють, що з розвитком та зростанням 

підприємства виникають ще більші   фінансові проблеми, особливо на 

стадії його зрілості;  
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− наявність труднощів, що виникають із доступом до збільшення 

капіталу [4]. 

Яскравими прикладами успішних та зразкових соціальних підприємств є 

кафе-пекарня «Горіховий дім» та компанія, яка займається переробкою сміття 

«NоWаstеUkrаіnе».  

«Горіховий дім» – це компанія, основною місією якої є подолання бідності 

шляхом соціального підприємництва. «Горіховий дім» складається з двох 

складових: бізнес-складової (пекарня, їдальня, громадське харчування) та 

соціальної складової (фінансування центру для жінок у складних умовах; 

працевлаштування вразливих груп у Львові; догляд за бездомними). Для 

випікання печива в «Горіховому домі» використовуються тільки натуральні 

продукти, без барвників, ароматизаторів та емульгаторів. Спеціально 

розроблені або адаптовані рецепти дозволяють зберігати печиво тривалий час 

без використання хімічних добавок. Важливою частиною роботи пекарні є 

донесення до споживача соціальної місії проєкту [3, с. 20]. 

«Nо Wаstе Ukrаіnе» розпочала працювати як волонтерська організація. До 

2015 року вона виросла до рівня розвинутого соціального підприємництва  та 

інтегрувала два проєкти – пункт приймання та сортування сміття, а також 

сервіс «Зелений офіс». Наразі у команді «NоWаtеUkrаіnе» працює всього 10 

людей. З самого початку діяльності компанії засновники прийняли рішення 

приймати на роботу вразливий прошарок суспільства – людей  пенсійного віку, 

а коли у 2014 році розпочалася війна – переселенців, у літню пору 

працевлаштовують також і студентів [5]. 

Отже, соціальне підприємництво представляє собою цілком перспективний 

та корисний для соціуму вид діяльності. Цей вид підприємництва робить 

чималий внесок у розвиток економіки України, проте наразі він ще не є 

достатньо розвинутим. Для поліпшення діяльності соціальних підприємств 

вкрай важливого значення має підтримка зі сторони державної влади, яка 

повинна сформувати державну політику, надати певні програми для 

ефективності підприємств, що будуть для них комфортними. Досить 

важливими для розвитку соціальних підприємств буде їх взаємодія з органами 

місцевого самоврядування, надання владою пільг для орендування приміщення 

чи вирішення багатьох інших питань, а також замовлення їх товарів та послуг 

державою. Для розвитку соціального підприємництва також сприятимуть 

капіталовкладення зі сторони благодійних фондів, здійснення купівлі продукції 

та товарів і користування пропонованими послугами. Виконання цих умов буде 

сприяти загалом для розвитку економіки в Україні.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

У сучасних умовах розвитку світової економіки активізувалися 

інтеграційні процеси в міжнародному бізнесі. Дана тенденція проявляється в 

наступному: концентрація капіталу, інтеграція промислового і фінансового 

капіталу, диверсифікація форм і напрямків діяльності. У цьому ж ряді 

знаходяться глобалізація діяльності та інтернаціоналізація капіталу. 

Питаннями з приводу формування інтеграційних процесів між 

підприємствами різних галузей економіки із закордонними партнерами 

висвітлена в наукових працях В. Андрійчука, О. Бородіної, С. Дем’яненка, 

В. Бойка, В. Василенка та інших. Перспективи розвитку інтеграційних 

процесів, відродження кооперативного руху в Україні, створення нових 

інтегрованих формувань представлені в працях Н. Мокану, А. Папцова, 

Л. Молдаван, О. Шубравської. 

В умовах нестабільності світової економіки всі суб’єкти міжнародного 

бізнесу прагнуть до пошуку різних варіантів співробітництва. Це дозволяє 

пережити кризові прояви з найменшими втратами і отримати нові конкурентні 

переваги на світовому ринку. При всіх існуючих проблемах, пов’язаних з 

формуванням і розвитком інтегрованих бізнес-груп, партнери отримують 

незрівнянно більші вигоди від співробітництва. 

Як відомо економіка розвинених країн будується на досить великих 

інтегрованих фінансово-промислових структурах, навколо яких утворюється 

ланцюг представників середнього і малого бізнесу. У високорозвинених 

економіках світу потужні промислові компанії тісно переплетені з фінансовими 

структурами – банками, страховими та інвестиційними інститутами. 

В результаті органічного сплетіння дані бізнес-групи мають достатню 

кількістю ресурсів для проведення широкомасштабних науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських розробок, здійснення великих інвестиційних 

http://openlviv.com/pechivo-vid-sotsialnoyi-pekarni-gorihoviy-dim/
http://openlviv.com/pechivo-vid-sotsialnoyi-pekarni-gorihoviy-dim/
https://delo.ua/business/smittja-mozhe-prinositi-ne-problemi-a-korist-346221/
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проєктів. Інтеграція в міжнародному бізнесі з міжнародними партнерами 

дозволяє успішно і в повному обсязі використовувати потенціал 

диверсифікації, комбінування, кооперування. 

Стратегічні альянси – найбільш складний тип інтеграції міжнародного 

бізнесу. Менеджерам, які працюють в такого роду структурах, необхідно 

уважно ставитися до балансу інтересів компаній, які вони представляють, а 

також інтересів безпосередньо самих альянсів міжнародного бізнесу стоять на 

самій вершині [1, c. 58]. 

На основі аналізу сучасних особливостей розвитку стратегічних альянсів 

можна зробити висновок про те, що дана форма інтеграції є одним з найбільш 

перспективних напрямків входження вітчизняних компаній в міжнародно 

інтегрований бізнес із закордонними партнерами. Стратегічні альянси між 

українськими і зарубіжними найбільшими компаніями можуть стати основою 

сучасної корпоративної економіки модернізованої України. 

Справедливо зазначити, що в вітчизняній економіці кількісно стратегічних 

альянсів на порядок нижче, ніж в європейських країнах. Причини такого 

відставання пов’язані не стільки з економічними, скільки з поведінковими 

чинниками. Одним з основоположних умов освіти стратегічних альянсів є 

вибудовування партнерських відносин на довірчій основі [2, c.141]. 

Для іноземних партнерів альянси з вітчизняними підприємствами часто 

представляли короткостроковий інтерес. Після того як основні бізнес-процеси 

були налагоджені та створена відповідна інфраструктура, потреба в 

українському партнерстві відпадала.  

Багато українських підприємств ставили своїм завданням об’єднатися з 

близькими за технологічними процесам господарськими одиницями при 

наявності головного компанії з контрольними пакетами акцій всіх підприємств, 

що входять в інтеграційну структуру. В результаті сформувалися такі типи 

інтеграції бізнесу як холдинги. Природно, що найпривабливішою галуззю 

вітчизняної економіки для інтегрованих бізнес груп виявилася аграрна 

промисловість. 

Сучасний період розвитку інтегрованих корпоративних структур в 

вітчизняному бізнесі все ще зберігає тенденції попереднього розвитку, але при 

цьому вже має низку якісних особливостей. Причиною зміни тенденцій стало 

переосмислення ролі інтегрованих бізнес-груп в перспективному розвитку 

компанії. 

Найбільш перспективними на сьогоднішній день є партнерства 

українських промислових компаній з представниками іноземного бізнесу. Це 

пояснюється тим, що за кордоном накопичено великий досвід щодо організації 

та функціонування міжнародних бізнес-груп. У цих умовах українським 

компаніям немає необхідності створювати особливих механізмів співпраці, їх 

завдання полягає в адаптації до вже існуючих схем взаємодії. Крім того, участь 

у таких альянсах відкриває для них нові можливості і перспективи. 

Альянс дозволяє гнучко співпрацювати з широким колом іноземних 

партнерів, створюючи нові можливості зростання для кожного з них. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА КОРДОНОМ 

 

Соціальні технології – процес цілеспрямованого впливу на соціальний 

об’єкт, зумовлений необхідністю і потребою одержання заданого результату. У 

цьому плані технологічність впливу наповнена такими поняттями, як етапність, 

процедурність, операційність. На підставі такого бачення, соціальні технології 

характеризують як визначену соціальну прагматику, яка вибудовує мету, засоби 

і результат соціальної діяльності. Координація І субординація мети, засобів і 

результатів припускають варіативність, урахування безлічі факторів, 

моделювання і проєктування, систему критеріїв і оцінок, соціальні версії і 

сценарії, ідентифікатори, методи діагностики тощо. 

 Мета дослідження – дослідити та проаналізувати зародження та розвиток 

соціальних технологій за кордоном. 

При дослідженні даного питання слід звернути увагу на праці таких 

науковців: Дудченко В.С., Атаманчук Г.В., Іванов В.Н., Єгоршин А.П., 

Блейк Р., Моутон Д. 

Соціальна робота належить до професій, які виникли у другій половині 

ХІХ століття і розвиваються на основі всезростаючого запиту сучасного 

суспільства стосовно створення дієздатної системи соціальної допомоги 

населенню. Історія створення і формування основних ідей, підходів, концептів, 

мети, принципів, технологій, методів і засобів соціального практикування 

давня, і ґрунтується вона на поступовому розвитку й удосконаленні уявлень 

соціуму та окремих особистостей про зміст, структуру, особливості 

людинознавчої діяльності, про способи налагодження ситуативної соціальної 

взаємодії.  

У сучасному світі функціонують різноманітні системи соціального 

захисту. Деякі з них дуже схожі між собою, деякі цілком відмінні, чи мають 

лише окремі подібні ознаки. Вчені, класифікуючи існуючі системи соціального 

захисту, створили так звані «моделі». Найбільш розповсюдженими вважаються 

класифікації моделей соціального захисту за Лейбфрідом і Еспінг-Андерсеном. 

В умовах сучасного суспільства зарубіжних країн однієї з актуальних і 

значущих проблем є проблема ефективного соціального захисту і підтримки 

різних груп населення. Для її успішного вирішення необхідні спільні зусилля 
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фахівців із різних галузей і сфер діяльності, в тому числі, соціальних 

працівників, котрі на професійному рівні володіють різними технологіями 

вирішення соціальних проблем. При цьому соціальні працівники різних країн 

виступають як посередниками між суб’єктом і суспільством (групою, 

громадою, державою), так і помічниками при подоланні соціальних проблем 

суб’єктів. 

Деякі питання технологій соціальної роботи в зарубіжних країнах 

розглядаються в теоретичному плані: соціальні технології в системі соціальної 

роботи; індивідуальні технології в роботі з різними категоріями населення (з 

бідними та малозабезпеченими, мігрантами, інвалідами, людьми похилого віку, 

жінками, дітьми); концептуально-організаційні моделі соціальної роботи. Що 

стосується особливостей технологій соціальної роботи в США, Великобританії, 

Німеччині, Росії, Італії, Канаді, Скандинавських країнах. 

Наприклад, досвід соціальних працівників, що працюють з сім’єю в США, 

визначає, що члени сім’ї не розуміють причин сімейних проблем і конфліктів, а 

вбачають їх у малозначущих фактах і явищах (діти не слухають батьків, чоловік 

дуже захоплений роботою і не цікавиться професійними успіхами інших тощо); 

у ряді випадків проблеми, з якими стикається суб’єкт, не співпадають з його 

внутрішнім станом, сутністю діяльності; в процесі соціальної діагностики 

з’являється можливість «не тільки розкрити певні проблеми, що ускладнюють 

процес соціального й особистого функціонування суб’єкта, але й побудувати їх 

ієрархію, визначивши, які проблеми для суб’єкта мають першорядне значення і 

чому».  

Метою професійної діяльності соціальних працівників в зарубіжних 

країнах є сприяння в поліпшенні життєвих шансів людей та створенню умов, 

що дозволяють членам суспільства і особливо тим з них, хто знаходиться в 

складному становищі, розвивати свої схильності і здібності, з відповідальністю 

використовувати свою свободу і брати участь в житті суспільства. Завдання, які 

беруться вирішувати соціальні працівники, тісно пов’язані, з одного боку, з 

навколишньою дійсністю, що є переплетінням соціальних, політичних, 

економічних, правових, технічних і культурних умов, структур і процесів, а з 

іншого – з індивідуальними потребами і здібностями людей. Соціальні 

працівники допомагають людям співвідносити свої потреби і здібності з 

дійсністю, що оточує їх, враховуючи її можливості і вимоги: 

Отже, використання технологій соціальної роботи за кордоном має в 

основі систему традиційних уявлень про об’єкти громадського піклування і 

турботи. Їх системне застосування на практиці в умовах сучасного суспільства 

вимагає знань новітніх наукових досягнень в галузі соціальних процесів. Це 

дозволяє державам, за наявності відповідного прагнення, дійсно вирішувати 

проблеми, з якими стикаються сьогодні найуразливіші в соціальному 

відношенні верстви населення. Система соціальної роботи в різних країнах 

світу, що існує сьогодні, з такими групами населення як літні люди, діти, 

малозабезпечені, інваліди – повинна стати підставою для подальшого розвитку 

цього виду діяльності. Основними напрямами такого розвитку є: вдосконалення 

фінансових, економічних, організаційних основ соціальної роботи, формування 
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нових засобів і способів її реалізації, підготовка відповідних кадрів подальший 

розвиток соціального знання. Це дозволить державам створити найбільш 

адекватну соціально-економічним і соціально політичним реаліям систему 

соціального захисту населення, своєчасно реагувати на зміни соціального 

клімату в суспільстві і ефективно вирішувати ті проблеми, з якими стикаються 

різні групи суспільства в процесі своєї життєдіяльності. 
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РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

Лісова галузь здавна збагачувала бюджет нашої держави. Відмітною 

рисою України вважається її потенціал до розвитку та прибутковості, але при 

цьому наша держава є державою з дефіцитом лісових ресурсів. Як правило, 

там, де можливі великі прибутки, починають з’являтися незаконні оборудки з 

метою швидкого збагачення в обхід податковій системі. Тому необхідно внести 

певні зміни в систему керівництва цією галуззю, розробити певну стратегію 

конкурентоспроможності національних підприємств саме лісової галузі, яка має 

надзвичайний потенціал до розвитку. 

Конкурентоспроможність підприємства – це здатність протистояти на 

ринку виробникам і постачальникам аналогічної продукції (конкурентам) як за 

ступенем задоволення своїми товарами або послугами конкретної потреби 

споживачів, так і ефективності виробничої, маркетингової й фінансової 

діяльності [1]. Сьогодення диктує все жорсткіші правила ведення бізнесу та 

регулювання національними економіками держав. Підвищення 

конкурентоспроможності стає, як ніколи, важливим, адже ринкова ситуація 
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залежить результатів конкурентної боротьби. Саме результати дають 

можливість формуванню та подальшому розвитку виробничого потенціалу. 

Вирішуючи поточні проблеми підприємству необхідно враховувати свої 

потенційні інтереси, адже без цього підприємство може втратити свою 

значимість на ринку в майбутньому. При цьому не можна концентруватися 

лише на далеких перспективах і забувати про функціонування в даний час. 

Саме в ситуації, коли необхідно досягти стійких конкурентних переваг на 

допомогу приходить стратегічне управління і дає можливість підприємству 

ефективно взаємодіяти із зовнішнім середовищем. 

Для визначення ефективних шляхів підвищення конкурентоспроможності 

національних підприємств необхідно чітко уявляти зовнішнє середовище та 

внутрішнє середовище, де функціонує підприємство також враховувати всі 

особливості правової системи цих середовищ, так як законодавча база може 

різнитися. До того ж, такий процес змін потребує врахування саме всіх аспектів 

сприяння та протидій, можливості негайних правок у відповідь на зміни в 

середовищах. 

Тому, аби запропонувати стратегію забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності національних підприємств лісової галузі України 

необхідно проаналізувати внутрішнє та зовнішнє середовища в якому 

функціонують підприємства. Як приклад, хоча, у деревообробної 

промисловості досить складні умови функціонування – це одна з галузей 

економіки, яка демонструє поступове зростання. 

У 2020 році Україна експортувала меблів на 750 млн дол., що на 13,5% 

більше, ніж у 2019 році. На сьогодні меблева галузь в Україні спрямована на 

експорт, який за останні 5 років щорічно збільшувався і в 2020 році зріс на 

13,5%. Найбільше меблів було спрямовано в Польщу – 35% від загальної 

кількості, Німеччину – 16,1%, Данію – 5,7% та Австрію – 4%. Водночас, нині 

ситуація на рику меблів не дуже сприятлива для України порівняно з іншими 

державами. За 2020 році Україна експортувала на 750 мільйонів доларів, в той 

час як Польща, де майже ті ж самі лісові ресурси, експортувала меблів на понад 

14,8 млрд дол. В результаті вона посідає 3 місце в рейтингу найбільших 

експортерів, а наша держава – лише 39 [2]. 

Такі дані демонструють саме перспективність галузі та видів 

промисловості, які вона в себе включає. І лише правильна стратегія допоможе 

галузі бути конкурентоспроможною на міжнародному рівні. Задля ефективного 

функціонування національних підприємств в першу чергу необхідно звернути 

увагу на  законодавчу базу України, адже потоки продажу деревини останнім 

часом надто регулює так званий мораторій прийнятий 2015 р. на експорт 

необроблених лісоматеріалів [3]. Хоча ця десятирічна заборона була покликана 

сприяти розвитку деревообробки та виробництву меблів і частково так і 

сталося, але в довгостроковій перспективі для національних підприємств це 

означає зведення до мінімуму обсягів експортної продукції.  

Основна продукція, яка експортувалася національними підприємствами 

лісової галузі був саме круглий ліс, а після введення заборони, підприємства 

вимушені обробляти деревину і лише тоді мають право продавати за кордон. А 
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так, як останнім часом лісництва переходять на самофінансування і не мають 

можливості закупити пилорами для обробки деревини, їм вигідніше продавати 

кругляк приватним підприємцям та отримувати прибуток саме звідти. На 

скорочення обсягів експортної продукції впливає і те, що Україна, як правило, 

продає товари з малою доданою вартістю, тому така діяльність іноді не зовсім 

вигідна [4]. 

Отже, для розробки та впровадження ефективної стратегії забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності національних підприємств лісової галузі 

промисловості України необхідно підійти ґрунтовно, а саме: зробити ринок 

деревини максимально прозорим та контрольованим; внести зміни до 

законодавства, а саме дозволити продаж круглого необробленого лісу 

національним підприємствам; посилити підтримку національних підприємств з 

боку держави та збільшити контроль діяльності приватних підприємств в цій 

сфері. Всі ці кроки стратегічно вигідні для нашої держави, аби розкрити 

потенціал цієї галузі та зайняти провідне місце на міжнародній арені. 
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становить майже 4 мільярди користувачів, які щомісячно генерують трафік. 

Сучасні агентства інтернет-реклами при розміщенні повідомлень на мережевих 

майданчиках, враховують популярність та актуальність як контенту, так і 

певного веб-сайту, адже саме це дає змогу максимально охопити аудиторію та 

дозволяє ефективно сегментувати її за однорідними ознаками, намагаючись при 

цьому залучити велику кількість користувачів. 

Дослідженням проблематики поведінки споживача в тих чи інших умовах 

займались такі вітчизняні та зарyбіжні вчені, як Е. Роджерс, А. Копонен, 

В. Такер і Дж. Пейнтер, Ф. Еванс, М. Хейр, Е. Діхтер, П. Мартіно, Р. Коyлман, 

С. Леві, В. Уеллс і Г. Гьюбар, С. Бартон. Сьогодні питанням впливу Інтернет-

реклами на споживчий попит займаються: М. Витцела, Т. Данько, Д. Еймора, 

М. Ілайєс, А. Кантаровича, Д. Козьє, В. Холмогорова, В. Царьова, А. Береза, 

В. Гужва, І. Козак, Ф. Левченко, М. Макарова, Л. Пономаренко та інших.  

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів організації 

рекламної діяльності в мережі інтернет. 

Реклама ‒ це не витвір мистецтва, де метою творця є самовираження. 

Рекламна діяльність ближче до виробництва, в якому є важливим в першу чергу 

досягнення результату. Це свого роду товар, при створенні якого необхідно 

орієнтуватися на споживача, так би мовити, «уподібнюватися йому» [5, с. 68]. 

Інтернет-реклама є одним з найбільш сучасних та перспективних сегментів 

медійно-комунікаційного ринку, який швидко розвивається. На сьогоднішній 

день Всесвітня мережа в якій розвернула свою діяльність онлайн реклама, 

становить майже 4 мільярди користувачів, які щомісячно генерують трафік. 

Сучасні агентства інтернет-реклами при розміщенні повідомлень на мережевих 

майданчиках, враховують популярність та актуальність як контенту, так і 

певного веб-сайту, адже саме це дає змогу максимально охопити аудиторію та 

дозволяє ефективно сегментувати її за однорідними ознаками, намагаючись при 

цьому залучити велику кількість користувачів.  

Процеси сприйняття й розуміння реклами, формування позитивного 

ставлення та цікавості до рекламованого товару, поява бажання придбати його 

‒ це процеси, що обумовлені певними психологічними характеристиками 

людей, для яких саме та реклама призначена. Саме тому реклама має бути 

побудована з урахуванням цих характеристик та законів, які управляють 

даними процесами. 

Варто зазначити, що принципи теорії та практики реклами постійно 

оновлюються, змінюються, постійно з’являються нові нестандартні рішення, є 

доцільним постійно бути у курсі останніх подій і новин у цій галузі. Джерелами 

інформації є періодичні видання, матеріали Інтернету. Знання основних 

теоретичних і практичних моментів, а також наявність здорового глузду і 

необхідних коштів може допомогти зробити рекламну кампанію фірми вдалою 

і цікавою [1].  

Найбільш розповсюджений та популярний вид реклами в мережі є 

контекстна реклама. Принцип її розміщення полягає в відповідності змісту 

рекламного матеріалу контексту веб-сайту на якому він знаходиться.  
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Однією з головних рекламних форм WWW-технології є банерна реклама – 

це реклама товару з використанням графічних чи анімаційних зображень у 

спеціальних областях сайтів і порталів. Якщо банери розміщуються на 

ресурсах, тематика яких відповідає темі пропонованого на банері товару або 

послуги, результативність рекламної кампанії буде високою. Проте 

використання банерної реклами спрямоване в основному на досягнення іміджу, 

побічно стимулюючого збут товару. Підходи до оцінки ефективності банерної 

реклами в мережі Інтернет різняться, проте в більшості випадків підрахунок 

ефективності зводиться до визначення відносини числа переходів по банеру 

(якщо він є посиланням на інший веб-ресурс) до затрачуваним засобам. 

Вартість банерної реклами залежить від її розміру та строку дії [2, с. 56]. 

За останній рік інтерес до Prоgrаmmаtіc – технологій помітно виріс, тому 

що модифікації та трансформації онлайн-ринку дозволяють впроваджувати 

сучасні автоматизовані програми.  

Prоgrаmmаtіc – це технологія RTB (Rеаl-Tіmе Bіddіng), тобто закупівля 

реклами в реальному часі на основі аукціону в Інтернеті з використанням 

автоматизованих систем (роботів) і алгоритмів для прийняття рішень про угоду 

без участі людини (байера) на основі соціально-демографічних і поведінкових 

даних про користувачів, що є в розпорядженні як майданчика, так і 

рекламодавця. Такий підхід дозволяє поліпшити таргетинг і фактично перейти 

від закупівель місць і показів до розширення цільової аудиторії. 

Ще один популярний формат реклами в Інтернет-середовищі – це нативна 

реклама (англ. Nаtіvе аdvеrtіsіng). Саме завдяки їй рекламодавець привертає до 

себе увагу в контекстні майданчики, які призначені для інтересів користувача. 

В оригіналі вона сприймається як частина сайту, враховуються особливості веб-

сторінки, даний dіgіtаl-формат не ідентифікується як реклама і не викликає у 

аудиторії відторгнення. 

На популярних фото-платформах, таких як Іnstаgrаm і Pіntеrеst, все частіше 

лідирує нативна реклама. Дослідження показують, що здатність утримувати 

нашу увагу на візуальну інформацію може досягати 65%, в порівнянні з 10% 

для текстової інформації. Таким чином, ці сервіси – ідеальні майданчики для 

природної реклами. З моменту запуску в жовтні 2010 року, Іnstаgrаm досяг 

показників у 150 млн активних користувачів, кількість яких зростає кожного 

дня [1]. 

Соціальні мережі за останні роки стали невід’ємною частиною життя 

суспільства, і в зв’язку з цим їх використання для просування товарів також 

виявилося затребуваним і актуальним. Інформація, що отримується 

користувачами в соціальних мережах, сприймається як незалежна щодо ринку, 

за рахунок цього стали доступними нові інструменти просування товарів, 

застосовувані за допомогою соціальних мереж. До інструментів просування в 

соціальних мережах відноситься банерна реклама, контекстні оголошення, 

реклама в групах і спільнотах, реклама в ігрових додатках, реклама, 

поширювана за допомогою розповсюдження контенту, незалежна експертна 

реклама. Застосування інструментів соціальних мереж характеризується 

відносною дешевизною, але поки абсолютно розмитим рівнем «якості» є клієнт.  
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Оцінювати ефективність використання Інтернет-ресурсів можна за 

допомогою засобів Інтернет-статистики, які дозволяють збирати найповнішу 

статистичну базу даних. Зібрану інформацію можна досліджувати за будь-яким 

цільовим сегментом, вибирати різні масиви і їх перетини, вивчати окремі зріз і 

тематичні сегменти. Вибірки можна складати довільно, до того ж зберігається 

конфіденційна статистика сайту, аналітична інформація отримується 

знеособлено по загальній вибірці. Система Інтернет-статистики дає можливість 

дізнатися, наскільки успішною була рекламна кампанія. Навіть через декілька 

місяців можна точно дізнатися, скільки споживачів, які були задіяні в час 

рекламної кампанії, повернулися пізніше, скільки з них стали постійними 

відвідувачами, скільки зробили покупки або яку кількість сторінок проглянули. 

Ефективність рекламного засобу можна привести до кількісних 

параметрів [3, с. 80].  

Таким чином, на сьогодні Інтернет-реклама удосконалює та укріплює свої 

позиції в інструментарії просування товарів та послуг, стає набагато 

перспективнішим і доступнішим носієм рекламної інформації, ніж це було 

декілька років тому. Більш широкі можливості планування, відносно низька 

вартість проведення рекламних кампаній, висока ефективність, удосконалення 

можливостей оперативного внесення змін є безумовною перевагою Інтернету 

порівняно до інших каналів розповсюдження реклами. Також варто звернути 

увагу на те, що деякі сфери бізнесу, а саме в мережі, фінансують в онлайн 

рекламу великі кошти, тому що саме такий вид реклами є і буде пріоритетним 

засобом приваблення потенційних покупців та бізнес-партнерів. 
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здійснити повний аналіз свого потенціалу в рамках стратегічного управління. 

Саме розробка стратегій дозволить у подальшому сконцентруватись на 

пріоритетних напрямках господарювання, ефективно використовувати наявні 

ресурси та досягти конкурентних переваг на міжнародному ринку. 

Дослідженням стратегій конкуренції на міжнародних ринках займались 

такі західні вчені, як М. Портер, Г. Мінтцберг, Г. Хамел, К. Прахалад, 

М. Трейсі, І. Ансофф, А. Томпсон, які запропонували різні типи конкурентних 

стратегій, а також методи їх впровадження в умовах розвинутої економіки. 

Проте, вітчизняне бізнес- середовище має низку суттєвих відмінностей, які 

потребують врахування. Дослідженнями даної проблематики займаються 

вітчизняні науковці, зокрема: З.Є. Шершньова, В.Є. Оборська та інші, які 

детально аналізують конкурентні стратегії. 

Конкурентна перевага випливає в основі своїй з поліпшувань, нововведень 

та перемін. Фірми отримують перевагу перед міжнародними суперниками тому, 

що вони уловлюють нову основу для конкуренції або знаходять нові і більш 

ефективні засоби для ведення конкурентної боротьби. 

Для успішного функціонування будь-якого підприємства необхідно 

регулярно здійснювати оцінку його конкурентоспроможності. Така оцінка дає 

можливість визначити сильні та слабкі сторони підприємства, виявляти його 

приховані потенційні можливості і, відповідно до цього, максимального 

удосконалювати його стратегію функціонування, приймати правильні 

управлінські рішення, розробляти заходи щодо розвитку конкурентних переваг 

та адаптувати підприємство в мінливих умовах господарювання, що дає 

можливість перемагати в конкурентній боротьбі [1, с. 12]. 

Забезпечення та підвищення конкурентоспроможності підприємства 

неможливе без комплексного аналітичного дослідження умов та результатів 

його функціонування [2, с. 224]. 

Вибір методу оцінки конкурентоспроможності залежить від того, хто та з 

якою метою цю оцінку проводить. Наприклад, узагальнити ситуацію на 

підприємстві і на ринку, побачити шанси та загрози допомагає SWОT-аналіз, 

що будується на основі визначення слабких і сильних сторін підприємства і 

його конкурентів. Процес такого аналізу охоплює три етапи: ідентифікацію 

сильних і слабких сторін; ідентифікацію шансів і загроз та відображення їх з 

точки зору слабких і сильних сторін підприємства; пошук можливості діяти на 

межі відповідних характеристик підприємства і його конкурентів. 

Для дослідження зовнішнього середовища підприємства та розроблення 

заходів по мінімізації впливу негативних факторів та можливості використання 

позитивних факторів розвитку підприємства рекомендується застосовувати 

STЕP (PЕST)-аналіз, назва якого сформувалася за початковими буквами 

англійських слів: суспільство, технологія, економіка, політика. Даний метод 

здійснюється за схемою «чинник-підприємство». Результати аналізу 

оформлюються у вигляді матриці, на горизонтальній осі якої визначаються 

чинники макросередовища, на вертикальній — сила їхнього впливу в балах, 

рангах або інших одиницях виміру. Таким чином, основною особливістю PЕST-

аналізу є оцінка макросередовища функціонування підприємства, при цьому 
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зовсім не враховуються стан мікросередовища, що і обумовлює обмеженість 

його використання. 

Отже, при виборі конкурентної стратегії слід орієнтуватися на масштаб 

конкурентної діяльності та типи конкурентних переваг підприємства. При 

довільному масштабі конкуренції надаємо чинники, які стимулюють 

впровадження конкурентних переваг на підприємствах: 

- зацікавленість держави в розвитку певної підприємницької діяльності; 

- отримання надприбутків за рахунок відсутності 

конкурентоспроможних аналогів; 

- висока зацікавленість споживачів в придбанні інноваційного товару; 

- доступність науково-технічних розробок; 

- можливість створення іміджу підприємства, готового пожертвувати 

всім для негайного задоволення потреб покупців, що з’явилися. 

При наявності таких чинників конкурентне середовище стає найбільш 

привабливим для підприємств з високим ступенем диференціації. При цьому, 

проєктна структура підприємства або наявність спеціалізованих проєктних 

відділів є вирішальними конкурентними перевагами. 

Але існують чинники дестабілізуючі процеси впровадження конкурентних 

переваг [3]: 

- відсутність гарантій в отриманні прибутку; 

- високі питомі витрати та відсутність довгострокових перспектив у 

конкретному бізнесі; 

- велика кількість дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища; 

- високий ризик банкрутства тощо. 

При цьому, необхідною умовою досягнення конкурентних переваг є 

врахування періодичності стимулюючих та дестабілізуючих конкурентних 

процесів, яке дає змогу контролювати конкурентне положення свого 

підприємства на певному ринку. Необхідним є планово та систематично 

слідкувати за змінами на товарних площадках, відслідковувати діяльність 

конкурентів та оперативно реагувати на всі поточні процеси які мають вплив на 

конкурентне позиції фірми. 

Дотримання стратегії, яка враховує вплив всіх факторів та чинників, 

сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФАНДРЕЙЗИНГУ 

 

Сучасне суспільство стикається з численними соціальними проблемами і в 

зв’язку з цим виникає необхідність у соціальній підтримці і наданні 

різноманітних соціальних послуг населенню. Соціальну допомогу населенню 

надають не тільки державні соціальні служби, а й благодійні організації та 

соціальні підприємства. Під благодійною діяльністю розуміється добровільна 

діяльність громадян і юридичних осіб за безкорисливої передачі громадянам і 

юридичним особам майна, в тому числі грошових коштів, безкорисливого 

виконання робіт і надання послуг. Для того щоб діяльність благодійних 

організацій була найбільш ефективною, нею повинна здійснюватися активна 

робота, спрямована на пошук джерел фінансування. Ця діяльність із залучення 

необхідних коштів отримала назву фандрейзинг. 

Фандрейзинг (фендрайзінг, фандрейзінг, fundrаіsіng) – процес залучення 

зовнішніх, сторонніх для компанії ресурсів, необхідних для реалізації будь-

якою задачі, виконання проєкту, або з метою діяльності в цілому. Поняття 

фандрейзингу пройшло до нас із США, де воно вживається в секторі 

недержавних некомерційних організацій.  

Основною метою фандрейзингу є збір коштів для некомерційних 

організацій і вирішення актуальних завдань/проєктів. Наприклад, якщо дитячій 

лікарні потрібне дороге обладнання, можна зібрати необхідні гроші і придбати 

його. Його учасники з власної ініціативи беруть участь у проєктах для 

привернення уваги інших людей і допомагають навести їх на думку про 

доцільність благодійного внеску.  

Крім того, по здійсненню фандрейзинг може бути внутрішнім і зовнішнім. 

У першому випадку мова йде про розробку і реалізацію стратегії пошуку 

джерел забезпечення діяльності силами менеджменту самої організації. У 

другому випадку фандрейзинг – це предмет консалтингової діяльності, коли 

пошук фінансування здійснюється за допомогою залучення професійних 

консультантів з фандрейзингу. Всі функції по реалізації фандрейзингу здійснює 

професійний фандрейзер («prоfеssіоnаlfundrаіsеr») – той, хто надає послуги із 

залучення ресурсів самостійно або за контрактом. Фандрейзером також 

називається співробітник організації, яка шукає шляхи залучення ресурсів.Крім 

того, для залучення ресурсів в фандрейзингу можуть залучатися волонтери - 

групи населення, які готові пожертвувати своїм вільним часом і (або) коштами 

для пошуку необхідних ресурсів. 

Прикладів благодійних ініціатив у світі за останні роки з’явилося дуже 

багато. Вони охоплюють різні сфери діяльності людей, не пов’язаних між 

собою ні родинними зв’язками, ні інтересами, ні роботою. Одним з 

найяскравіших прикладів у світовому фандрейзингу можна назвати 

будівництво в 30-і роки минулого століття дитячого онкологічного шпиталю 
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Святого Іуди в Мемфісі, гроші на який вирішив зібрати нікому не відомий на 

той момент актор-комік. Будучи соном ліванських емігрантів, Амос Мазьят 

Якоб Кайроуз довгий час не міг знайти роботу. І ось одного разу коли з 

грошима було зовсім туго, він зайшов до церкви помолитися. Він не сподівався 

на швидкий успіх, але чудо таки сталося. Вже через короткий час йому 

запропонували роботу і багатомільйонний контракт. Він пов’язав свою удачі в 

кар’єрі з тим вечором, проведеним в церкві, і вирішив будь-що побудувати 

подібне місце сили,де кожен, хто втратив надію, зможе її знову знайти. Цим 

місцем стала онкологічна лікарня з одними з найпрофесійніших лікарів країни. 

Самотужки побудувати сучасну клініку з необхідним обладнанням було б 

неможливо, тому Амос «кинув клич» і залучив до цієї ініціативи таких же як 

він емігрантів з Близького Сходу. У підсумку завдяки американцям сирійського 

і ліванського походження і був заснований благодійний фонд, який працює 

донині. 

Розуміння класичного фандрейзингу може бути визначено як комплекс 

заходів, спрямованих на переконання місцевої громади, суспільства або донора 

в необхідності об’єднати розрізнені ресурси і надати їх для підтримки вже 

розробленого проєкту, що має соціально-економічне значення і створює більш 

сприятливі умови для соціального та економічного розвитку суспільства. Для 

переконання в теорії фандрейзингу в основному використовуються PR-

технології, які дозволяють найбільш ефективними і перевіреними 

інструментами домогтися поставлених цілей швидше і з найбільшою вигодою 

для самої некомерційної організації. Такими інструментами є: інформаційне 

забезпечення, контакти з потенційними і реальними донорами, а також 

проведення спеціальних заходів, кінцевою метою яких є залучення ресурсів і 

формування іміджу некомерційної організації. 
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СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 

 

Протягом другої половини ХХ ст. і на початку ХХІ ст. зростання 

міжнародної торгівлі помітно випереджає динаміку світового ВВП, що 

призводить до посилення залежності національних господарств від зовнішнього 
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ринку. В умовах глобалізації міжнародна торгівля все більше впливає на 

внутрішньоекономічний розвиток країн, а тому підтримка експорту, що є 

рушійною силою зовнішньої торгівлі, закономірно стає стратегічним 

напрямком діяльності урядів, розглядається як завершальна ланка в загальному 

контексті зусиль держави щодо забезпечення сталого господарського 

зростання. 

За кордоном на цілі сприяння експорту при просуванні товарів на зовнішні 

ринки щорічно витрачаються мільярди доларів, що дозволяє досягати значних 

успіхів на світових ринках. У більшості країн функціонують спеціалізовані 

державні структури підтримки експорту, а сама дія експортерів в освоєнні 

зовнішніх ринків вважається пріоритетним завданням загальнонаціонального 

масштабу. Основна мета сприяння експорту – вдосконалення його товарної, 

географічної та фірмової структури в інтересах розширення і підвищення 

ефективності зарубіжних продажів [1]. 

Розвиток ринкових відносин в Україні постійно вимагає не тільки 

узагальнення зарубіжних досягнень в різних сферах, але і особливо, в сфері 

переходу товару від виробника до споживача в області створення концепції 

просування, оцінки ефективності заходів, пов’язаних з управлінням процесу 

переміщення товару на різних етапах його позиціонування . 

В даний час в умовах ринкової економіки надзвичайно актуальна як для 

індустріально розвинених і країн, що розвиваються, так і України проблема 

формування і оцінки системи збуту товарів на зовнішній ринок. 

Просування — це будь-яка форма поширення повідомлень, що створюють 

лояльність споживачів і суспільства до фірми, які інформують, переконують 

або нагадують про її діяльності або продукції. Процес збуту на ринок товарів — 

це суттєвий фактор розвитку будь-якої держави, він робить значний внесок в 

розвиток ринкової економіки, конкуренції, оскільки спрямований на 

прискорення процесів доведення товарів і послуг від виробника до кінцевих 

споживачів. 

Процес збуту товарів на ринок є одним з основних в структурі комплексу 

маркетингу, численні можливості якого можна об’єднати в чотири основні 

групи: товар, ціна, методи поширення і просування. 

Розглядаючи процес просування товару в цілому, можна окремо виділити 

стратегію щодо ринку і окремо — продуктів. 

Елементи системи збуту товару на ринок можна об’єднати в дві великі 

групи: матеріальні (фінансові ресурси, матеріально-технічна база) і 

нематеріальні (людські ресурси, управлінські, методологічні та інформаційні). 

Нематеріальні елементи при взаємодії з матеріальними утворюють 

синергетичний ефект системи просування товару на ринок. 

В даний час в умовах ринкових відносин і посилення конкуренції з’явилася 

гостра необхідність в розробці систем просування конкурентоспроможних 

товарів з урахуванням їх екологічної складової для збільшення обсягів 

продажів, виходу підприємств на нові ринки, поліпшення іміджу підприємств, 

тобто системи просування товару на ринок стали необхідним елементом 
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успішного функціонування підприємств, як важливий резерв для вирішення 

проблем збуту продукції [2]. 

До основних принципів, які повинні бути враховані при побудові системи 

просування товарів на ринок, відносяться: принцип системного підходу, 

оптимальності, безперервності, варіантності, достатності інформації, 

верифікованості, ефективності. Такі принципи засновані на загальних 

принципах соціально-економічних моделей. 

Принцип системного підходу передбачає необхідність забезпечення 

взаємозв’язку і тісної співпідпорядкованості систем просування товарів на 

ринок з елементами зовнішнього і внутрішнього середовища. Він включає: 

принцип цілісного підходу до системи просування товару, принцип 

ієрархічності, принцип диференціації-інтеграції, принцип множинності описів 

системи, принцип відкритості, принцип безперервного саморозвитку системи. 

Принцип оптимальності відображає необхідність вибору з безлічі варіантів 

систем збуту товару на ринок найкращого. 

Принцип безперервності обумовлює потребу коригування систем 

просування товарів на ринок у міру надходження або накопичення нових даних. 

Принцип варіантності обумовлює необхідність розробки різних варіантів 

систем збуту товарів на ринок виходячи з різних варіантів стану зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства. 

Принцип достатності інформації по відношенню до системи просування 

товарів на увазі використання достатньої інформації для її формування та 

оцінки. 

Принцип верифікованості передбачає необхідність визначення ступеня 

достовірності, точності, обґрунтованості розроблювальних систем збуту товарів 

на ринок. 

Принцип ефективності зумовлює необхідність збільшення економічного 

результату, одержуваного від використання системи збуту товарів на ринок. 

Крім перерахованих вище принципів функціонування системи просування 

товарів на ринок, необхідно враховувати і умови існування: як зовнішні, так і 

внутрішні. 

Великий вплив на збуту товару складає макро- і мікроекономічна ситуація 

в країні. Макроекономічна ситуація – це істотні відмінності платоспроможності 

населення в різних регіонах; різкі відмінності по групах підприємств, пов’язані 

з їх оснащеністю, технологічним і фінансовим рівнем; постійно мінливі умови 

зовнішнього середовища. До основних мікроекономічних проблем можна 

віднести проблему вибору способів просування товару на ринок, оптимізацію 

співвідношення якості і ціни продукції, відсутність комплексної методики 

розробки та оцінки системи просування товарів. 

Для проведення ефективної компанії по просуванню слід враховувати 

кілька факторів: тип товару або ринку; ступінь обізнаності покупця, його 

знання, переваги; етап життєвого циклу товару; витрати на просування товару, 

тобто загальний бюджет; стратегію проштовхування і стратегію «витягування». 

З огляду на зарубіжний досвід застосування окремих видів класифікації 

систем збуту товарів на ринок або їх оптимального поєднання, можна зробити 
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висновок, що ця проблема вибору способів просування товарів є досить 

складною, тому що різні елементи комплексу збуту товарів на ринок мають як 

переваги, так і недоліки [3, c. 233]. Але в той же час відзначено, що кількість 

вирішень не обмежено, і при максимальному їх використанні можна досягти 

таких результатів: збільшення обсягу продажів за рахунок залучення нових і 

збільшення попиту з боку існуючих клієнтів; розширення асортименту 

пропонованої продукції та активні продажі нових видів товарів; збільшення 

обсягу продажів за рахунок посилення позицій компаній на ринку; підвищення 

конкурентоспроможності товарів з урахуванням їх екологічної складової; 

збільшення рівня прибутку, яка виникає при вкладенні коштів фірми в заходи, 

що дозволяють в довгостроковому періоді істотно збільшити обсяги продажів і 

прибуток; активізація діяльності інших відділів підприємств, що призводять до 

розвитку потужностей підприємства і впливу на імідж. Дії по стимулюванні 

системи збуту товарів безпосередньо впливають і на зміцнення довіри 

споживачів до підприємства; дії по просуванню, спрямовані на стимулювання 

працівників підприємства, дозволять зацікавити їх в роботі і навчанні; і 

стабільність функціонування підприємства. Збереження і збільшення обсягів 

продажів може стати головним конкурентоспроможною перевагою фірми та ін. 
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ОПОДАТКУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах зміни структури споживання і розвитку суспільства, яке 

викликане об’єктивними факторами вичерпності ресурсів, перехід до нових 

форм ведення бізнесу з фокусом на вирішення різних соціальних питань є 

необхідним, але в той же самий час довгим і складним процесом. 

Соціальне підприємництво – звичайна підприємницька діяльність, але в 

основі якої лежить отримана соціальна цінність. Її перевага перед іншими 

http://dоcumеnts.wоrldbаnk.оrg/curаtеd/еn/
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формами надання соціальних послуг полягає у здійсненні підприємницької 

діяльності на межі з благодійністю, метою ж є реалізація соціальної місії на 

основі виявлення і задоволення потреб кінцевого споживача послуги. Даний 

спосіб ведення економічної діяльності комерційних і некомерційних 

підприємств, спираючись на інноваційні методи, здатний забезпечити баланс 

між необхідним рівнем самоокупності та прибутковості і вирішенням 

актуальних соціальних проблем. Іншими словами, соціальне підприємництво є 

однією з точок опори для економічного і соціального благополуччя країни [1]. 

«Соціальні» проєкти у порівнянні з традиційними більше впливають на 

розвиток суспільних відносин. Однак чітку межу між «класичним» і 

«соціальним» бізнесом провести складно, оскільки багато підприємців не 

ідентифікують свої проєкти як «соціальні». За приблизними підрахунками 

експертів, в Україні налічується близько 700 соціальних підприємств, але до 

каталогу соціальних підприємств подало інформацію трохи більше 50 [2]. 

Важливим є визначення пріоритетних напрямків діяльності та 

встановлення особливого режиму оподаткування для суб’єктів соціального 

підприємництва. Згідно із ч. 4 ст. 16 Закону України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації в Україні» (далі – Закон про благодійну 

діяльність), благодійні організації можуть здійснювати господарську діяльність, 

метою якої не є отримання прибутку та яка сприяє досягненню статутних цілей 

[3, с. 144]. Тобто фактично йдеться про некомерційну господарську діяльність 

(ч. 2 ст. 3, ст. 52 Господарського кодексу України, далі - ГКУ). Це також 

підтверджує ч. 5 ст. 131 ГКУ: благодійна організація має право здійснювати 

неприбуткову господарську діяльність, спрямовану на виконання її цілей, 

визначених установчими документами. Своєю чергою, статут благодійної 

організації повинен містити джерела її активів (доходів) та може визначати 

особливості діяльності й припинення діяльності такої організації (чч. 2, 3 ст. 14 

Закону про благодійну діяльність) [4, с. 252]. 

Отже, благодійна організація може провадити певну господарську 

діяльність (наприклад, створення сувенірної продукції або пошиття одягу) з 

метою досягнення статутних цілей, але винятково без цілей отримання 

прибутку. Для цього в статуті благодійної організації мають міститися 

положення, які дають право здійснювати певну господарську діяльність та 

визначають її як одне з джерел формування активів (доходів) благодійної 

організації.  

Зазначену тезу підтримує і Державна фіскальна служба Україні [5].  

Водночас вимоги Податкового Кодексу України (далі – ПКУ), зокрема 

згідно п.133.4, встановляють, що благодійна організація не є платником 

податку на прибуток за умови: 

– створення та діяльності в порядку, визначеним Законом про благодійну 

діяльність;  

– установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів 

(прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої 

організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 



91 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб;  

– установчі документи якої передбачають у разі припинення діяльності 

юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або 

перетворення) передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям 

відповідного виду або зарахування їх до доходу бюджету;  

– внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій;  

– доходи (прибутки) благодійної організації використовуються виключно 

для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її 

установчими документами. Особливо необхідно відзначити, що розмір витрат 

на утримання благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків від 

доходу організації в поточному році (ст. 16 п. 3 Закону про благодійну 

діяльність). 

Крім того, положеннями Податкового кодексу України тимчасово 

передбачено можливості для здійснення соціальної підприємницької діяльності 

юридичними особами на загальній системі оподаткування без сплати податку 

на прибуток (за ставкою 0 %) – у разі відповідності встановленим критеріям.  

Зокрема, зазначені умови наразі діють з 1 січня 2017 року і до 31 грудня 

2021 року (визначені п. 44 підрозділу 4 розділу XX ПКУ, у редакції зі змінами, 

внесеними Законом від 21.12.2016 р. Nо 1797). 

Для можливості застосування таких пільгових положень Податкового 

кодексу соціальне підприємство має одночасно відповідати наступним 

критеріям:  

– річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за 

останній річний звітний період, не перевищує 3 мільйонів гривень;  

– розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати 

(доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у 

трудових відносинах, є не меншим як 2 мінімальні заробітні плати, розмір якої 

встановлено законом.  

При цьому право на нульову ставку податку на прибуток соціальне 

підприємство має у таких випадках: 

– утворене після 1 січня 2017 року;  

– діюче, у якого протягом 3 послідовних попередніх років (або протягом 

усіх попередніх періодів, якщо з моменту їхнього утворення пройшло менше 3 

років) одночасно: щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не 

перевищує 3 мільйонів гривень; середньооблікова кількість працівників 

протягом цього періоду становила від 5 до 20 осіб;  

– зареєстроване платником єдиного податку в період до 1 січня 2017 року 

та у якого одночасно: за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень; 

середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб [6, с. 112]. 

Розробка і впровадження профільного та податкового законодавство 

дозволить громадським організаціям самостійно створювати соціальні 
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підприємства, оптимізувати розмір податкового навантаження від здійснення 

діяльності підприємства за умови дотримання вимог щодо положень статуту та 

ПКУ. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Одним з головних показників успішності для будь-якої держави, 

незалежно від рівня її соціально-економічного розвитку, є належний рівень 

соціальної стабільності суспільства. Соціальна стабільність досягається в 

результаті гармонійної і системної взаємо підтримки трьох головних секторів 

суспільства – влади, бізнесу і громади. За сучасних умов необхідно вирішувати 

соціальні проблеми підприємницькими засобами. 

Актуальність розвитку соціального підприємництва дуже підходить 

умовам сьогодення, поєднуючи соціальну місію організації з притаманною 

бізнесу дисципліною, інновацією та рішучістю. Розвиток соціального 

підприємництва є важливим чинником підвищення рівня потенціалу 

господарського розвитку регіональних соціально-економічних систем і 

становить пріоритет стратегії їх соціального та економічного розвитку. 

Протягом останніх років багатьма людьми по всій Україні було 

започатковано організації з надання соціальної підтримки та послуг тим, хто їх 

потребує. Багато відданих та наполегливих людей, громадських організацій 

http://platformamsb.org/yake-majbutnye-u-sotsialnogopidpryyemnytstva-v-ukrayini/
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/65269.html
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/65269.html
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роблять добрі справи, реалізують важливі соціальні проєкти, мають можливість 

робити більше, проте стають залежними від пожертв. 

Можливість отримати донорські кошти стає все складнішою, і тому 

громадські організації повинні вишукувати нові підходи для розвитку та 

фінансової незалежності. Власне тому, стала популярною нова тема розвиток 

соціального підприємництва. Прикметник «соціальне» модифікує поняття 

«підприємництво», змінюючи основне спрямування та місію цієї діяльності. 

Поняття соціального підприємництва є багатоаспектним і відображає 

широкий спектр завдань і особливостей, що йому притаманні. Вже сама назва 

вказує на те, що пріоритетом для цього виду бізнесу є не отримання прибутку, а 

вирішення або пом’якшення існуючих соціальних проблем. Визначального 

значення набувають позитивність, стійкість та вимірність досягнутих 

соціальних результатів. Соціальний підприємець ставить перед собою завдання 

внесення позитивних змін до інфраструктурного забезпечення суспільної 

системи, що забезпечують досягнення довгострокового ефекту. 

В процесі вирішення соціальних проблем, підприємці діють відповідно до 

своїх головних принципів і цінностей, тим самим збагачуються не лише 

матеріально, а і реалізовуються духовно та морально. При побудові соціальних 

підприємств, керівники керуються п’ятьма характерними рисами соціального 

підприємства: 

1. наявність чіткої і зрозумілої місії соціального спрямування, яка 

передбачає вирішення певних суспільних проблем; 

2. використання інноваційного підходу до вирішення соціальної проблеми; 

3. використання бізнес-методів управління (організації, планування, 

контролю), застосування підприємницького хисту з метою отримання 

прибутку; 

4. прибуток – не кінцева мета, а засіб досягнення позитивних соціальних 

перетворень. 

5. колективна форма власності, яка охоплює учасників соціального 

підприємства, його працівників, цільову групу, волонтерів та інших. 

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні соціальне підприємництво як 

соціальна практика лише починає розвиватися, число реально діючих 

соціальних підприємств невелике, і найчастіше вони навіть самі не сприймають 

себе в такій якості. Будь-які істотні заходи державної або суспільної підтримки 

даного руху також поки що відсутні. 

Проте сьогодні існує широке коло проблем, що виникають на шляху 

розвитку соціального підприємництва в Україні, які можна згрупувати 

наступним чином: 

1. проблеми, що пов’язані з нерозумінням природи соціального 

підприємництва з боку основних груп суспільства. Недостатнє розуміння 

владою, бізнесом і громадськістю тих переваг, які надає розвиток соціального 

підприємництва та створення соціальних підприємств в більш якісному 

виконанні завдань з надання соціальних послуг населенню, та підтримці 

громадських організацій, діяльність яких пов’язана з соціальними цілями. 

Відсутність системного підходу до популяризації соціального підприємництва, 
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відсутність інформаційної мережі з питань діяльності пов’язаної з розвитком 

соціального підприємництва., і саме з цим зумовлюється прояв основних 

бар’єрів на шляху його розвитку. 

2. проблеми, що відбивають ускладнення законодавчо-адміністративного 

просування ідеї соціального підприємництва . По-перше, ухвалення законів на 

державному рівні і їх впровадження на рівні регіональних соціально-

економічних систем, місцевих громад зазвичай має тривалий період, по-друге, 

на місцевому рівні просто може не виявитися достатнього рівня ресурсного 

забезпечення процесу реалізації законодавчих актів. До того ж дається взнаки 

Відсутність сприятливого зовнішнього і внутрішнього середовища для 

створення та розвитку соціальних підприємств (відсутність законодавства яке б 

регламентувало діяльність соціальних підприємств, відсутність системного 

підходу до виховання і навчання кваліфікованих кадрів для здійснення 

діяльності у сфері соціального підприємництва; відсутність «майданчиків» для 

спілкування та обміну досвідом (в тому числі міжнародного) для діючих і 

майбутніх соціальних підприємців, відсутність системи фінансування проєктів 

по створенню соціальних підприємств). 

3. проблеми пов’язані з протиріччями у психології соціального 

підприємництва, безпосередньо, з об’єктивними відмінностями у логіці 

підприємницької і громадської діяльності. Вітчизняні початківці соціальні 

підприємці стикаються з проблемою поєднання соціальних цілей з 

довгостроковою та стійкою самоокупністю. З тими ж проблемами – протиріччя 

між соціальною та комерційною результативністю – стикалися і стикаються 

соціальні підприємці і в інших країнах, особливо у країнах з перехідною 

економікою. Проте за роки роботи соціальні підприємці та організації, їх 

підтримують, засвоїли кілька уроків, знання яких надає їм можливість подолати 

«кризу ідентичності» соціального підприємства – бізнес або благодійність – та 

узгодити громадські та комерційні інтереси, що є вкрай важливим для 

досягнення соціальної стабільності і благополуччя; 

4. проблеми залучення фінансових коштів на першому етапі розвитку 

підприємницької діяльності, відсутність спеціальних програм кредитного та 

позикового забезпечення. Соціальному підприємству, як і будь-якому іншому 

бізнесу, необхідні інвестиції. У Європі та США ці інвестиції прийшли у формі 

венчурної філантропії – вкладу у соціальне підприємство під низький відсоток, 

без відсотка, на умовах повернення частини суми або у формі програмно-

орієнтованих інвестицій також з мінімальним поверненням. 

Підводячи підсумки варто зазначити, що вже відбулись позитивні 

зрушення в економічному розвитку України – розвиток некомерційного 

сектора, розширення практики соціальної відповідальності в середовищі 

вітчизняного бізнесу, його схильність швидко переймати міжнародний досвід – 

є належними передумовами для розвитку соціального підприємництва. Це, в 

свою чергу, є серйозним кроком на шляху вирішення соціальних проблем 

сучасної України шляхом об’єднання ресурсів основних секторів суспільства. 
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SWОT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Важливим методичним інструментом який дозволяє чітко ідентифікувати 

можливі ризики і загрози для підприємств є SWОT-аналіз. Визначення сильних 

і слабких сторін підприємства, можливостей і загроз з боку зовнішнього 

середовища слугують вагомою інформаційною базою для формування або 

перегляду (уточнення) стратегій розвитку соціальних підприємств. 

Теоретичні і практичні аспекти соціальних підприємств всебічно 

розглядаються в фундаментальних наукових працях зарубіжних вчених: 

Л. Добелі, Дж. Боше і Дж. Маккларг, С. Захра, Є. Гедайловича, Д. Неубаума і 

Дж. Шульмана, М. Лаужікаса та М. Саткаускайте.  

Відзначимо, що теорія соціальних підприємств в останні роки набуває 

своєї актуальності в Україні та важливу роль для висвітлення питань напрямів 

сприяння розвитку соціальних підприємств має наукова література. Серед 

сучасних вітчизняних учених, які зробили вагомий внесок у дослідження 

перспектив розвитку соціальних підприємств в Україні, доцільно виокремити 

роботи І. І. Березяк, З. Галушки, О. А. Грішнової та Г. Ю. Міщук, О. Б. Кірєєвої, 

А. І. Мокія та О. І. Дацко, Н. А. Супрун. 

Соціальне підприємництво – підприємницька діяльність, націлена на 

пом’якшення або вирішення соціальних проблем. Характеристики і ознаки 

такої діяльності:  

− соціальні дії – цільова спрямованість на вирішення/пом’якшення 

існуючих соціальних проблем, стійкі позитивні вимірні соціальні результати;  

− інноваційний підхід – втілення у життя нових унікальних підходів, що 

дозволяють збільшити/якісно покращити соціальну дію; 

− самоокупність і фінансова стійкість – здатність соціального підприємства 

вирішувати соціальні проблеми до тих пір, поки це необхідно, та за рахунок 

доходів, що отримуються від власної діяльності; 
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− масштабність та можливість тиражувати ідею – збільшення масштабу 

діяльності соціального підприємства (на національному і міжнародному рівні) і 

поширення досвіду (моделі) з метою збільшення соціальної дії; 

− підхід – здатність соціального підприємця бачити недоліки ринку, 

знаходити можливості, акумулювати ресурси, розробляти нові рішення, що 

будуть мати довгостроковий позитивний вплив на суспільство в цілому 

[1, с. 78]. 

Відомо, що SWОT-аналіз – це один з методів стратегічного управління, і 

багато в чому він допомагає прояснити ситуацію, побачити не тільки сильні і 

слабкі сторони об’єкта дослідження, а й можливості та загрози. Дана методика 

шляхом систематизації всієї наявної інформації та аналізу дозволяє приймати 

виважені стратегічні рішення, що вкрай необхідні для подальшого розвитку 

об’єкта дослідження.  

Вивченню питань сутності й доцільності застосування SWОT-аналізу було 

присвячено багато наукових публікацій.  

Засновником розробки оцінки стратегії підприємства на основі аналізу 

зовнішніх і внутрішніх чинників впливу вважають К. Р. Ендрюса, який вперше 

озвучив абревіатуру "SWОT" на конференції з проблем політики бізнесу, 

організованій Гарвардською школою бізнесу у 1963 р. [2].  

Безумовно, значимість методики полягає в її ефективності, завдяки чому в 

даний час SWОT-аналіз широко застосовується в економіці. Для соціальних 

підприємств застосування даної методології є достатньо актуальним. 

Для забезпечення системності аналізу ми пропонуємо схему проведення 

SWОT-аналізу розвитку соціальних підприємств, яка включає чотири основні 

етапи:  

1) діагностика і вибір основних факторів, що характеризують внутрішнє і 

зовнішнє середовище розвитку соціальних підприємств; 

2) експертна кількісна оцінка і ранжування виявлених ендогенних і 

екзогенних факторів за ступенем значущості (ваги);  

3)  розрахунок кількісних показників факторів SWОT-аналізу;  

4) проведення перехресного аналізу результатів матриці SWОT-аналізу 

розвитку соціальних підприємств в Україні. 

Проаналізуємо детально зміст і особливості факторів SWОT-аналізу 

соціальних підприємств в Україні.  

1. Ґрунтуючись на принципі максимальної реалізації людського капіталу, 

діяльність соціальних підприємств покликана сприяти досягненню добробуту 

населення, скороченню безробіття і зростанню ВВП. Даний принцип в 

практичному аспекті означає допомогу вразливим прошаркам населення в 

працевлаштуванні та подоланні бар’єрів соціальної адаптації, побудові і 

зміцненні соціальних зв’язків. Слід зосередити увагу на тому, що місія 

соціальних підприємств – це задоволення потреб не стільки конкретного 

споживача, скільки фокусування на задоволені потреб суспільства. 

2. Проведений аналіз наукової та статистичної літератури показав, що 

соціальні підприємства в Європейському Союзі демонструють тенденцію до 

забезпечення високого рівня зайнятості людей з особливими потребами. 
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Соціальні підприємства не тільки надають можливість працевлаштування 

особам, які зневірились у власних можливостях, але й навчають навичкам, 

необхідним для того, щоб знайти більш кваліфіковану роботу і, відповідно, 

краще інтегруватися в суспільство. Проведення інтерактивних семінарів 

забезпечує працівникам можливість розвиватися і залишатися 

конкурентоспроможними в умовах сучасного ринку праці.  

3. Політика працевлаштування незахищених прошарків населення 

соціальними підприємствами дозволяє, з одного боку, скорочувати державні 

соціальні видатки на їх утримання, а, з іншого боку, збільшувати наповнення 

податковими платежами державного і місцевого бюджетів, зокрема, шляхом 

сплати підприємствами зобов’язань з податку на прибуток, податку на додану 

вартість, єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб.  

4. Досліджуючи процес створення соціального капіталу завдяки діяльності 

соціальних підприємств, слід розглядати зміцнення традицій, цінностей і норм, 

які регулюють довіру і оптимізм до співпраці громадян і підприємств із 

соціальних підприємств. Ефективні соціально-трудові відносини будуються 

завдяки поєднанню не лише високо професійних якостей персоналу зі 

сприятливими умовами праці та гідної заробітної плати, але й довіри та 

відповідальності, соціальної справедливості, можливостей для розвитку та 

реалізації персоналу.  

5. Залучення соціально незахищених прошарків населення до роботи на 

соціальному підприємстві веде до зниження соціальної напруги у суспільстві 

через зростання трудових доходів, а отже означає розширення можливостей для 

забезпечення добробуту людей та підвищення якості життя.  

6. Відзначимо, що соціальні підприємства використовують більшу частину 

(понад 50%) прибутку від власної операційної діяльності на благо суспільства 

або направлять частку свого прибутку на реалізацію соціальних проєктів чи 

благодійність відповідно до своєї бізнес-ідеї [3]. 

Таким чином, на основі SWОT-аналізу показало, що просування 

соціальних підприємств в Україні має сприятливі перспективи, навіть за 

наявності таких загроз, як нестабільна політична ситуація, високий рівень 

корупції і зростання цін на енергоресурси, і принесе значні соціально-

економічні вигоди для суспільства і країни в цілому. Для розвитку соціальних 

підприємств ми пропонуємо розбудовувати фінансову та освітню 

інфраструктуру, долучати до співпраці ЗМІ, створити інтерактивну єдину 

комунікаційну мережу, яка б містила всю необхідну інформацію для інвесторів, 

постачальників, споживачів про ці підприємства, робила б їх діяльність 

прозорою і відкритою для суспільства. 
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SWОT-АНАЛІЗ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ФАКТОРІВ 

ВПЛИВУ НА МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Конкурентоспроможність підприємства − це основна ознака, яка 

характеризує наявність та розвиток підприємством сукупності матеріальних і 

фінансових можливостей, які обумовлюють його здатність до ефективної 

роботи на ринках продажу своєї продукції. Одним з етапів оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, має бути аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовища, який є важливим фактором у визначенні 

можливостей та загроз для її розвитку. 

У процесі господарської діяльності підприємств галузі в умовах 

конкурентної боротьби підприємства мають забезпечувати сталий баланс 

обміну із зовнішнім середовищем. Щоб отримати оцінку можливостей 

підприємства та ситуації на міжнародному ринку  використаємо SWОT-аналіз. 

SWОT-аналіз допоможе визначити сильні і слабкі сторони підприємства, а 

також можливості і загрози, що пливають на них із зовнішнього середовища.  

SWОT аналіз містить такі складові:  

1. Сильні сторони (Strеngths) − переваги організації. 

2. Слабкі сторони (Wеаknеssеs) − недоліки організації.  

3. Можливості (Оppоrtunіtіеs) − фактори зовнішнього середовища, 

використання яких створить переваги організації на ринку.  

4. Загрози (Thrеаts) − фактори, які можуть потенційно погіршити стан 

підприємства на ринку [3].  

SWОT-аналіз є важливою діагностичною процедурою, своєрідною бізнес-

технологію, яка містить оцінку стану підприємства, незадіяних ресурсів і загроз 

діяльності підприємства. Такий аналіз —винятково ефективний, доступний, 

дешевий спосіб оцінки стану проблемної й управлінської ситуації 

підприємства. Це універсальний метод, що може використовуватися для аналізу 

діяльності конкретних підрозділів. Так, застосування технології SWОT-аналізу 

маркетинговою службою при оцінці основних конкурентів створює прекрасні 

передумови для розробки тактики конкурентної боротьби й забезпечення 

конкурентних переваг.  

Така методика допоможе систематизувати проблемні ситуації, краще 

усвідомити структуру ресурсів, на які варто опиратися в удосконалюванні 

діяльності й розвитку організації.  

Для здійснення SWОT-аналізу потрібно дослідити середовище ведення 
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бізнесу, тобто усі зовнішні і внутрішні фактори: кон’юнктуру ринку, правове 

регулювання, політику конкурентів, рівень технологій та продуктивність праці. 

До сприятливих можливостей у сфері здійснення міжнародної економічної 

діяльності можна віднести такі: можливість збільшення обсягів виробництва за 

рахунок зовнішніх ринків, сприятлива кон’юнктура ринку, пошук нових 

партнерів для співробітництва на вигідних умовах [2].  

При цьому основними завданнями SWОT-аналізу підприємства є:  

– виявлення можливостей, які відповідають ресурсам підприємства; 

– визначення загроз і розробка заходів знешкодження їхнього впливу;  

– виявлення сильних сторін й зіставлення їх з ринковими можливостями;  

– визначення слабких сторін та розроблення стратегічних напрямів їх 

подолання; 

– виявлення конкурентних переваг організації та формування її 

стратегічних пріоритетів. 

У цьому зв’язку, враховуючи, що SWОT-аналіз використовується для 

комплексної оцінки сильних і слабких сторін, а також можливостей та загроз 

діяльності підприємства, а платоспроможність є одним із показників або умов 

його рівня фінансової стійкості, ми можемо припустити, що якісно проведений 

діагноз безпосередньо впливає на результати роботи суб’єкта господарювання. 

Тобто, проводячи комплексний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, 

ми визначаємо фактори як кількісні, так і якісні, що прямо чи опосередковано 

взаємопов’язані з основними економічними й фінансовими показниками. Ці 

показники, у свою чергу, є базисом для об’єктивної оцінки економічної 

ефективності й платоспроможності підприємства. 

Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що для успішного 

стратегічного управління платоспроможністю підприємства, крім існуючих 

методичних підходів до її оцінки, які дають можливість встановити рівень 

фінансової стійкості суб’єкта господарювання, необхідно на основі SWОT-

аналізу: 

– проводити поточний аналіз ресурсного потенціалу підприємства;  

– оцінювати внутрішні резерви підвищення платоспроможності 

підприємства;  

– формувати перспективну політику акумулювання можливих активів 

підприємства;  

– передбачати пріоритети розвитку підприємства на основі сильних і 

слабких сторін, враховуючи можливості й нівелюючи прогнозовані загрози. 
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Процеси ринкової трансформації та зростання інтенсивності конкуренції 

викликають гостру потребу у швидкому та гнучкому реагуванні підприємств на 

зміни у ринковому середовищі з мінімальними витратами. За цих умов 

традиційні системи управління виробництвом і процесами обігу матеріальних, 

фінансових та інформаційних ресурсів не забезпечують адекватного реагування 

і вимагають істотної якісної адаптації до швидкозмінних вимог споживачів. 

Тому підвищується важливість управлінських рішень підприємства із цінової 

політики, оскільки ціни значно впливають на кінцеві фінансові результати і 

ринкове положення підприємства [1, с.1].  

Як відомо, ціна – найважливіший критерій щодо прийняття споживчих 

рішень. Суть цінової політики полягає у встановленні оптимальних цін на 

товари, управлінні ними залежно від попиту на ринку, щоб досягти 

запланованого обсягу реалізації продукції та прибутку підприємства.  

Аналіз науково-практичної літератури дає підстави для висновку, що на 

сьогодні домінують три методичних підходи до встановлення цін: 

1) на основі ринкових цін;  

2) на базі витрат (змінних чи повних);  

3) на договірній основі.  

Після вибору ціни продукту, що діє на зовнішньому ринку, потрібно 

здійснити низку коригувань, пов’язаних із характеристиками продукту,  

транспортними й непрямими витратами. У разі виконання зазначених вище 

умов внутрішні ціни мають дорівнювати ринковим. Так, якщо внутрішні ціни 

будуть вищими за ринкові, відповідні структурні підрозділи не будуть 

займатися виробництвом, а здійснюватимуть відповідні закупівлі на зовнішніх 

ринках. І навпаки, якщо внутрішні ціни будуть меншими від ринкових, для 

виробничих підрозділів вигідніше реалізовувати продукт на зовнішніх ринках 

[2, с.105]. 

В умовах ринку прийняття цінових рішень на підприємстві ускладнюється, 

що може бути пов’язано з існуванням ряду проблем у сфері цінової політики.  

Так, до таких проблем належать:  

− відсутність стратегічного підходу в ціноутворенні;  

− недосконалість інформаційного забезпечення процесу ціноутворення;  

− нестабільність законодавчої бази;  

http://www.nbuv.gоv.uа/pоrtаl/Sоc_Gum/Dtr_еp/2011_4/fіlеs/ЕC411_18.pdf


101 

− відсутність (або недієвість) маркетингових досліджень як основи для 

прийняття цінових рішень;  

− низький рівень оцінки факторів ціноутворення;  

− відсутність комплексної оцінки цінової чутливості споживачів;  

− ігнорування моніторингу цін конкурентів у процесі розробки цінової 

політики;  

− необґрунтований вибір цілей ціноутворення;  

− брак кваліфікованих кадрів, що володіють сучасною методологією 

ціноутворення;  

− відсутність єдиного підходу до механізму ціноутворення на 

підприємствах;  

− використання затратного підходу в ціноутворенні;  

− несвоєчасність та недієвість заходів щодо коригування цін.  

Удосконалення цінової політики прямо пропорційно впливає і на прибуток 

від реалізації підприємства. 

Варто зауважити, що постійний контроль цінової політики та коригування 

цін ще не є фактором успіху. Ефективність діяльності підприємства, перш за 

все, залежить від правильності обраної стратегії щодо змін у ціні на товар. 

Можна виділити три основні правила змін у ціновій політиці: 

1. Ціна повинна покривати усі витрати. Цінова політика повинна бути 

такою, щоб підприємство неодмінно досягало беззбиткового обсягу 

виробництва продукції.  

2. Ціна не повинна бути надто низькою. Така цінова політика може не 

покрити усіх витрат, а також зменшити прибуток шляхом відмови певного 

сегменту споживачів, які сумніваються у якості даного товару.  

3. Ціна не повинна бути надто високою. Кожна продукція у своїй частці 

ринку серед конкурентів має свої межі ціни, тому керівник підприємства може 

скористатись даною ціновою політикою тільки у відповідних межах, тобто 

підвищити ціну до тієї межі, на яку погодиться споживач.  

Як вже зазначалось, ціна – найважливіший критерій для споживачів щодо 

прийняття рішень про купівлю. Для аналізу впливу попиту на споживача слід 

використовувати системний підхід, щоб доцільно приймати управлінські 

рішення щодо цін.  

Більш високі ціни на продукцію призначаються тоді і там, де 

спостерігається підвищений попит, а низькі ціни – тоді і там, де попит слабий, 

навіть якщо вартість одиниці товару в обох випадках однакова. Ціна на 

продукцію постійно змінюється і ціноутворення стає ефективною зброєю в 

руках продавця [3, с. 98].  

Отже, визначення цінової політики є однією з найважливіших завдань, що 

стоять перед будь-яким підприємством. Дослідження даної теми є необхідним 

для підприємств безпосередньо й в Україні, у часи економічної та політичної 

кризи.  

Важливим етапом ціноутворення є формування завдань і цілей цінової 

політики, що ставить перед собою підприємство, адже вибір методу утворення 
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цін, в першу чергу, залежить від поставлених цілей цінової політики 

підприємства. 

Ключовим етапом ціноутворення для вітчизняних підприємств є 

встановлення та аналіз впливу державного регулювання щодо цінової політики. 

Підприємства, що зважають на даний фактор при ціноутворенні мають більш 

повний обсяг інформації щодо структури ціни залежно від галузі підприємства. 

Найголовнішим завданням, що стоїть перед будь-яким підприємством є 

безперервний моніторинг усіх чинників та ризиків, що впливають на ціну. 

Аналізуючи стан ринку, купівельну спроможність споживачів, зміни у ціновій 

політиці конкурентів, можливі майбутні ризики при розробці цінової політики 

– підприємство досягне успіху. Вдала стратегія щодо цін – це збільшення 

обсягу загального прибутку, високий попит на продукцію і послуги та 

підвищення ефективності діяльності підприємства.  
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УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ТОВАРІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 

 

В умовах переорієнтації підприємств до потреб ринку найважливішим 

питанням є формування політики збуту відносно мінливих вимог споживачів та 

високого рівня конкуренції. Економічні показники збутової політики 

впливають на процес функціонування підприємства в цілому, а їх аналіз 

дозволяє виявити проблеми, що виникають у його діяльності. Для усунення цих 

проблем необхідним є використання стратегічно спрямованого комплексу 

заходів щодо формування збутової політики, а також треба застосовувати 

сучасні моделі і методи удосконалення етапів організації, планування та 

контролю за збутовою діяльністю підприємства. Правильно підлаштовуватися 

під платоспроможний попит покупців допомагає ринково - орієнтована служба 

збуту, точніше кажучи, збутова діяльність, орієнтована на ринок. 

Ринок зміщує підприємницькі акценти, а разом з ним і витрати 

товаровиробників з проблем суто виробничо-технічного характеру на проблеми 

збуту. Цю закономірність ринкової економіки досить виразно сформулював 

Пітер Друкер: «Збут завжди є одним з основних центрів витрат. І як такої 

зазвичай знаходиться в напів занедбаному стані. Однією з причин такого стану 

є те, що витрати на збут, розподіляються на весь економічний процес. Ще одна 
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причина полягає в тому, що ці витрати є швидше скритними, ніж показуються 

зведеними воєдино, як витрати при здійсненні важливої економічної діяльності. 

Переміщення товарів та їх складування є компонентами тієї ж самої діяльності 

по збуту» [2].  

Мабуть, ніщо так не переконує у важливості збуту для товаровиробників, 

як постійне зростання витрат на цей вид діяльності. У наведеній цитаті 

смислове навантаження зосереджена не тільки на збутових витратах, але й на 

всепроникною збутової (точніше, ринкової) спрямованості підприємництва, на 

важливості вибору раціональних форм розподілу товарів і каналів руху товару. 

6 Інакше кажучи, збутова діяльність - це не тільки і не стільки продаж готової 

продукції, але це і орієнтація виробництва на задоволення платоспроможного 

попиту покупців, і активна робота на ринку по підтриманню та формування 

попиту на продукцію підприємства, і організація ефективних каналів розподілу 

і просування товарів. 

Канали розподілу (збуту) – це сукупність фірм чи окремих осіб, які 

виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення товарів і 

перебирають на себе або сприяють переданню права власності на товари на 

шляху їх просування від виробника до споживача .  

Перш розглянемо прямі канали збуту. Структура прямих каналів збуту 

підприємства містить у собі наступні підрозділи:  

- відділ маркетингу та/або реклами – розміщується, як правило, на площах 

основного підприємства, здійснює реалізацію туристичного продукту, 

супроводжувальних продуктів безпосередньо після їх виготовлення і зберігає 

значні запаси виробів; 

- збутові філії – розташовуються в містах основних споживачів продукції 

підприємства і включають в себе склади для збереження значних запасів 

готової супроводжувальної продукції, а також систему сервісного 

обслуговування, якщо це обумовлено характером ринку і видом реалізованої 

продукції; 

- збутові контори підприємства – фізичних операцій з продуктом не 

роблять і часто навіть не розташовуються за його наявністю (за винятком 

зразків). Їх задача – встановлення контактів зі споживачами, рекламна 

діяльність, збір замовлень та їх розміщення, організація транзитного 

постачання продуктів зі складів підприємства і його збутових філій.  

Структура використання різновидів прямих каналів розподілу продукції 

виробниками засобів виробництва різна. Збутові філії являють собою першу 

ланку в розподілі продуктових потоків зі сфери виробництва в сферу 

споживання, маючи справу, в основному, з однорідною продуктовою масою, 

що значно спрощує механізм їх діяльності і дозволяє досягти значних успіхів. 

Виробник, організувавши реалізацію своєї продукції через збутові філії, 

домагається ряду переваг. За допомогою прямих контактів зі споживачами 

через свій збутовий персонал, звичайно наявний у складі збутової філії, він 

може проводити більш концентровані і своєчасні заходи щодо просування своєї 

продукції. 
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Представники служби збуту посередника, у яких на руках вироби різних 

виробників, не можуть приділити просуванню кожного з них достатньої уваги 

чи хоча б глибоко знати його. Персонал збутової філії підприємства займається 

тільки реалізацією його виробів і повинний у них прекрасно розбиратися. 

Маючи у своєму складі технічно грамотних фахівців, підприємство може 

запропонувати своїм споживачам експертну консультацію і технічну допомогу 

такого рівня, до якого не може наблизитися конкурент, що реалізує свої вироби 

через оптового посередника. Виробник також може використовувати свої філії 

для організації постачання споживачам комплектуючих зі складів, 

розташованих у ключових місцях території, що обслуговується, а також для 

виконання ремонтних робіт на підприємствах споживачів за допомогою 

фахівців-ремонтників. Разом з тим існує ряд факторів, що об’єктивно 

впливають на те, що у світовій практиці значна кількість туристичних 

підприємств не використовують збутові філії як прямі канали збуту. Серед них 

можна виділити наступні: 

1) одиничний і дрібносерійний характер виробництва багатьох підприємств 

обумовлює виробництво виробів, як правило, по попередніх замовленнях 

споживачів і практично виключає збутові філії з мережі прямих каналів збуту;  

2) географічна концентрація споживачів засобів виробництва значно 

скорочує потребу виробників у збутових філіях;  

3) великі розміри угод і партій багатьох видів, що відвантажуються 

відповідно, продукції визначають доцільність її постачань безпосередньо зі 

складів виробника, що знаходяться на його території, без використання 

збутових філій;  

4) висока вартість тільки додаткових послуг збутових філій (складування, 

транспортування, зміст персоналу, управління та ін.), порівнянна в ряді 

випадків з витратами збуту продукції безпосередньо зі складу, що знаходиться 

на території основного підприємства [3]. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КРАЇНАХ ЄС 

 

В умовах сучасної світової економіки важливим напрямом вдосконалення 

останньої виступає розвиток соціального підприємництва. Соціальне 

підприємництво (Sоcіаl Еntrеprеnеurshіp) надає можливість часткового й 

динамічного вирішення на місцевому рівні тих гострих соціальних проблем, які 

неспроможна вирішити держава, а також включення в економічну діяльність 

тих підприємств, які ставлять за мету не лише одержання прибутку, збагачення, 

накопичення капіталу, але й її спрямування на підтримку уразливих груп 

населення, створення нових робочих місць, пом’якшення та вирішення 

соціальних проблем країни.  

Соціальне підприємництво динамічно зростає у багатьох країнах світу, 

передусім в європейських країнах, успішно вирішуючи питання безробіття, 

соціального захисту та соціальної адаптації у суспільстві. За сучасних умов 

надзвичайно скрутного та кризового фінансово-економічного стану нашої 

країни, який вкрай обмежує реальні можливості держави розв’язувати нагальні 

соціальні проблеми, розвиток соціального підприємництва може виступати як 

альтернативний шлях пом’якшення гостроти даних проблем. 

У Європі, де традиції суспільних об’єднань не такі сильні, соціальне 

підприємництво визначається більше як підприємництво або бізнес з 

соціальною місією. Так, британська модель соціального підприємництва 

характеризується зміною пріоритетів підприємницької діяльності. На перше 

місце виходить соціальний аспект або соціальний ефект від підприємницької 

діяльності, випереджаючи значення її фінансової ефективності. Важливою 

ознакою соціальних підприємств в Британії є колективна форма власності, а їх 

діяльність направлена передусім на користь територіальної спільноти. 

Суб’єктом соціального підприємництва тут виступають бізнес-підприємства з 

соціальною місією [1]. 

Такі фундатори, як Schwаb Fоundаtіоn fоr Sоcіаl Еntrеprеnеurshіp 

(Швейцарія), і Аshоkа Fоundаtіоn (Індія), визначають соціальне підприємництво 

як інноваційну підприємницьку діяльність заради поліпшення становища 

громади і відновлення соціальної справедливості. Найбільш важливе в цій 

концепції – це роль соціального підприємця, що є лідером, новатором і 

рушійною силою соціальних перетворень в громаді. Діяльність вказаних 

фундаторів – це пошук соціальних новаторів у всьому світі і їх підтримка, 

залучення ресурсів, обмін технологіями і досвідом, формування мережі 

соціальних підприємців. 

Ціллю соціального підприємництва є зміна світу на краще для кожного з 

нас, а соціальний підприємець – це особа, яка хоче і може це зробити. Тому так 

актуально та важливо досліджувати й розвивати соціальне підприємництво в 

кожній країні. Зарубіжні моделі соціального підприємництва відрізняються 



106 

ступенем і формами його підтримки з боку держави: Модель Північної Європи 

(Бельгії, Нідерландів, Норвегії, Швеції) характеризується активною підтримкою 

держави. Модель Центральної Європи (Австрії, Німеччини, Франції) 

відрізняється адресними соціальними програмами і бізнес-проєктами. Модель 

Великої Британії характеризується значними соціальними інвестиціями. 

Конфедерація італійських кооперативів (Cоnfcооpеrаtіvе) є членом 

Міжнародного альянсу кооперативів – неурядової міжнародної організації, що 

об’єднує національні, регіональні союзи і федерації кооперативів, переважно 

споживчих, кредитних і сільськогосподарських. Це найбільша юридично 

оформлена національна організація для представництва, допомоги, захисту та 

аудиту членів-кооперативів. На даний момент альянс нараховує 280 членів зі 

100 країн, які представляють близько 1 млрд людей з усього світу. Близько 100 

мільйонів людей працюють для альянсу. Уряди Іспанії, Португалії, Греції, 

Бельгії та Франції також законодавчо закріпили роботу соціальних підприємств 

у формі кооперативів, основною рисою яких є демократична форма правління 

та обов’язковий розподіл акцій компанії між її засновниками, волонтерами та 

бенефіціарами. В Іспанії широко відомими є Мандрагонські кооперативи. Ці 

кооперативи мають власний університет, інститути, школи, дитячі садки. 

Підприємства створили банк "робоча каса", який надає кооперативам кредити 

та входить до найкращих у Європі за якістю обслуговування [3] 

У країнах ЄС соціальні підприємства знані як "кооперативи соціальної 

солідарності" (Португалія), "кооперативи соціальних ініціатив" (Іспанія), 

"компанії соціальної мети" (Бельгія), "соціальні кооперативи колективної 

власності" (Франція). Парламент Великобританії узаконив роботу соціальних 

підприємств (або "компаній, що працюють в інтересах громади" – sоcіаl іntеrеst 

cоmpаnіеs) у 2004 році. Робота соціальних підприємств також легалізована в 

Угорщині, Чеській Республіці, Словацькій Республіці, Словенії, Литві та 

Польщі (Польський парламент прийняв закон "Про соціальні кооперативи" у 

2006 року). Таким чином, попри те, що організаційно-правові форми 

соціального підприємства можуть бути досить різними, але найпоширенішою 

формою є кооперативи [1]. 

Таким чином, можемо підсумувати, що в Європі соціальні підприємства 

часто асоціюються з соціальними кооперативами або асоціаціями, створеними 

для забезпечення зайнятості, і ґрунтуються на ідеї "активної участі". У 

Сполучених Штатах соціальні підприємства – це зазвичай будь-який вид 

неприбуткових організацій, які отримують дохід. Кооперативи та трудові 

колективи, які існують у США, рідко розглядаються як соціальні підприємства. 

Соціальні підприємства, розташовані у країнах Європи, надають менше видів 

послуг порівняно з широким спектром наявних у Сполучених Штатах. Як 

правило, європейські соціальні підприємства функціонують у конкретних 

галузях, у яких держава в певний період зменшила фінансування або яким 

ніколи не вистачало державного фінансування для повного задоволення потреб 

суспільства. Тому розвиток соціальних підприємств у кожній з європейських 

країн, зокрема, залежав від загального добробуту й обставин у кожній 

європейській країні [4]. 
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Діючі в Україні соціальні підприємства наразі сильно відрізняються від 

закордонних аналогів. Практично за кожним з них стоїть певний фонд або 

гранти, які надають стартовий капітал для того, щоб започаткувати бізнес. 

Досягнення прибутковості для більшості компаній, що займаються соціальним 

підприємництвом, – мета далекої перспективи: їх поточні завдання переважно 

стосуються виконання соціальних програм, а не розробки ефективних бізнес-

підходів. Соціальне підприємство має бути рентабельним і 

конкурентоспроможним. Однак це не означає, що соціальне підприємство 

повинно діяти на ринку в рівних умовах з комерційними підприємствами. Для 

соціального підприємства повинна бути передбачена державна підтримка, яка 

зможе забезпечити системні передумови для розвитку сектора соціального 

підприємництва в Україні [2]. 

Так, у Британії є багато грантів для проєктів у соціальному 

підприємництві. Для підтримки соціальних підприємств працює Банк "Bіg 

Sоcіеty Саpіtаl", заснований у квітні 2012 року. Загальний бюджет у 600 млн. 

фунтів стерлінгів повинен розподілятися через посередників на користь 

соціальних підприємств і громадських організацій. Інноваційним інструментом 

фінансування є акції громади: кожен член громади інвестує незначну суму в 

соціальне підприємство. 

Підводячи висновки по темі. Зарубіжний досвід соціального 

підприємництва демонструє можливості і переваги неприбуткового сектора, 

причому не лише соціальні, але й економічні. Крім того, світовий досвід – 

орієнтир, який показує, що потрібно змінити в законодавстві, діяльності 

підприємств і держави. Дійсно, бізнес сьогодні спроможний взяти на себе 

значну частину соціального тягаря (медичне забезпечення, об’єкти 

інфраструктури), який покладений на державу, а в обмін повинен отримати 

сприятливі умови та прозорі гарантії стабільного і безперешкодного розвитку. 

Будь-який досвід соціального підприємництва, успішний в одній країні, не 

може бути перенесений в іншу країну без адаптації. Ключем до успішного 

розвитку соціальних підприємств в Україні є вироблення національних 

стратегій розвитку соціального підприємництва, які дозволили б скоординувати 

зусилля всіх зацікавлених сторін – підприємців, громадських організацій, 

донорських структур і держави. Потрібна чітка і скоординована робота тих, хто 

в цей процес вже залучений, а також фінансування окремих проєктів, які 

сприятимуть системному вирішенню проблем. 
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СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

 

В умовах інвестиційної кризи, коли необхідно вдосконалити підходи до 

реформування економіки та інституціональних структур, які працюють з 

економічною сферою, одним з перспективних напрямів економічних 

перетворень в Україні виступає підприємництво із залученням іноземного 

капіталу. Організація функціонування підприємств з іноземними інвестиціями є 

способом виходу держави з самоізоляції, засобом інтеграції її до міжнародного 

поділу праці і світових систем господарювання. Підприємства за участю 

іноземного капіталу виступають більш конкурентоспроможною формою 

господарювання, інструментом формування ринкових відносин в економіці 

України. При сприятливих умовах і при розширенні діяльності підприємства, 

іноземні інвестиції можуть позитивно впливати на економічний розвиток 

країни, гальмування спаду виробництва, зростання національної економіки. 

Велика кількість вітчизняних учених присвятили наукові роботи причинам 

і мотивам створення спільного підприємства, а саме: М.М. Білий, 

В.П. Мозолін,, І.І. Вівчар, М. Гороховатська, Г.І. Сосновська О.О. Кахович, 

Я.Б. Дропа, Ю.О. Кахович, І. Столярова, О.П. Савіцька та ін. Але існують з 

даної тематики питання, які потребують додаткового дослідження.  

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів спільних 

підприємств як засобу залучення іноземних інвестицій в економіку України. 

Найбільш поширеною формою підприємства з іноземними інвестиціями є 

спільне підприємство (СП).  

Спільне підприємство – це організаційно-правова форма фірми в країні 

отримувача капіталу. Спільне підприємство – це підприємство, яке створюється 

та управляється спільно іноземними і місцевими інвесторами [3, с. 367]. 

На даний момент немає єдиного визначення спільного підприємства, але в 

науковій та юридичній літературі можна зустріти таке: «Міжнародне спільне 

підприємство – це об’єднання двох або більше бізнес-партнерів з окремих 

юрисдикцій для обміну ресурсами, розподілу ризиків та розподілу винагород 

від діяльності спільного підприємства. Спільне підприємство має елементи 

партнерства, але, як правило, формується для певної мети чи конкретного 

проєкту, а отже, обмежується цілями, обсягом та тривалістю життєвого циклу. 

Внесок партнерів спільного підприємства часто відрізняється і, як правило, 

визначається на основі можливостей кожного партнера та характеру 

підприємства». 
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Спільні підприємства мають багато переваг у порівнянні з іншими видами 

спільного підприємництва. Вони забезпечують спільну відповідальність 

партнерів за ефективність результатів господарської діяльності, 

довгостроковість угод, зменшують ризик, який розподіляється між партнерами 

пропорційно їх частці у статутному фонді, також забезпечують комплексність 

виробництва і є найбільш оптимальною формою проникнення іноземного 

капіталу в іншу країну [2, с. 80].  

В свою чергу, іноземні інвестори – це суб’єкти, які провадять інвестиційну 

діяльність на території країни, резидентами якої вони не є. Відповідно до 

українського законодавства іноземними інвесторами виступають: юридичні 

особи, створені відповідно до закордонного законодавства; фізичні особи – 

іноземці, які не мають постійного місця проживання в Україні і які не обмежені 

у праві дієздатності; іноземні держави та міжнародні організації. 

Основою розвитку спільного підприємництва є раціоналізація 

виробництва, обігу, збуту товарів та послуг, глобалізація господарських 

процесів. Завдяки їм створюються економічні передумови для формування 

соціальних, економічних, організаційних, матеріальних, технічних елементів 

міжнародних структур, серед яких важливу роль відіграють СП та інші форми 

спільної діяльності. 

Сучасні міжнародні структури здатні здійснити технічний та 

технологічний прорив, забезпечити високу якість та конкурентоспроможність 

продукції на зовнішніх ринках. Зокрема СП можуть перерости у 

транснаціональні корпорації світового масштабу, що сприятиме значному 

поглибленню міжнародного поділу праці та її кооперації. Міжнародні форми 

виробництва у межах СП формуються шляхом об’єднання в єдиному 

виробничому процесі інтернаціональних факторів – засобів виробництва, 

робочої сили, капіталу, інформаційних ресурсів, що надасть змогу забезпечити 

процес відтворення [1, с. 23]. 

Формування спільних підприємств є віддзеркаленням ефективного 

розподілу капіталу в умовах інтернаціоналізації економік. Спільні підприємства 

є однією з рушійних сил міжнародної інтернаціоналізації виробництва, 

лібералізації міжнародної торгівлі, а в кінцевому підсумку глобалізації світової 

економіки, а також завдяки розвитку науково-технічної революції стають 

одним із найважливіших і найбільш домінуючих явищ у міжнародній 

економіці. Транснаціональні об’єднання підприємств історично є новим етапом 

у розвитку глобальних підприємств, рушійною силою нової глобальної 

системи, в якій передбачено вміння домовлятися між материнськими 

компаніями для майбутнього успіху їхнього спільного підприємства.  

Як і в кожному економічному явищі, можна виділити як позитивні, так і 

негативні моменти створення альянсів міжнародних підприємств. Окрім того, 

зацікавленість у створенні спільного підприємства, а також виділення мотивів 

та причин таких об’єднань у кожної материнської компанії є власними. У 

процесі діяльності спільного підприємства мотиви можуть змінюватися, тому 

дуже важливо, щоб керівники материнських компаній вміли вести переговори 

та врегульовувати спірні питання. За відсутності даних умінь спільне 
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підприємство не досягає поставлених цілей та закінчується невдачею. Україні 

як країні з перехідною економікою потрібно активізувати та поліпшити 

економічний клімат для створення міжнародних спільних підприємств, 

поліпшити законодавчу базу з питань чесної конкуренції, щоб транснаціональні 

компанії не мали змоги впливати на політику та законодавчі рішення уряду 

нашої країни. У подальшому потрібно досліджувати такі питання, як 

стимулювання державою створення власних транснаціональних компаній, 

урегулювання законодавства щодо виводу фінансових активів спільних 

підприємств з України та виявлення економічно ефективних напрямів 

діяльності спільних підприємств у нашій державі. 

Таким чином, незважаючи на переваги та недоліки спільних підприємств 

вони є позитивним явищем для будь-якої країни, що характеризує вливання 

інвестицій. Взагалі, їх розвиток включає в себе процес забезпечення 

привабливого інвестиційного клімату в країні з метою створення певного рівня 

зацікавленості для всіх учасників інвестиційного процесу, оскільки є способом 

досягнення цілей, що виходять за межі можливостей кожного окремого 

учасника. 
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РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА 

МІЖНАРОДНІ РИНКИ 

 

Зважаючи на тенденцію розвитку України, а саме на те, що одним з 

найважливіших елементів вважається інтеграція з Європейським Союзом, який 

задає досить високі стандарти політичного, соціального, культурного та 

економічного розвитку країн-членів. У зв’язку із важким економічним 

становищем нашої держави, необхідно докорінно змінити підхід до 

регулювання економіки та ведення бізнесу. Вся підприємницька діяльність в 

Україні повинна переорієнтовуватися на перехідну модель економічного 

розвитку з перспективами, що передбачають одержання стійких та надійних 

позицій на європейських ринках. 

Основні шляхами підвищення ефективності виробництва являють собою 

поліпшення ефективності використання основних та оборотних фондів 
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підприємств. В процесі економічного розвитку підприємства не варто забувати 

про персонал, який вважається основним джерелом його розвитку. Тому саме 

підвищення ефективності економічного розвитку підприємства можна вважати 

найефективнішим способом в процесі поліпшення ефективності управління 

персоналом, а розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи 

персоналу підприємства при виході на міжнародні ринки слугуватиме, так 

званою інструкцією, дотримуючись якої прогнозується позитивний 

результат [2]. 

Управлінню персоналом присвячено багато науково-практичних праць 

вітчизняних та зарубіжних економістів. Особливої уваги заслуговують праці 

Балабанової, М. Гриньової, О. Крушельницької, С. Позднякова, А. Шегди, 

О. Шершні, Г. Щокіна, Д. Белл, М. Вебер, Дж. Еврінгхема, М. Мескона, 

Ф. Тейлор, А. Файоль та ін.. У працях цих авторів зазначено різноманітні 

підходи до оцінки ефективності управління персоналом, серед яких: підхід, що 

базується на аналізі економічних результатів діяльності підприємства; підхід, 

що передбачає сумування усіх витрат на соціальні та екологічні заходи; підхід, 

що передбачає врахування загальнолюдських цінностей [1, с.101]. Такі підходи 

поліпшують функціонування системи управління персоналом, підвищують 

ефективність виробництва, пришвидшують досягнення стратегічних цілей 

підприємства. 

Оптимальне поєднання економічних, соціальних, матеріальних, 

фінансових та організаційних чинників у результаті визначає ефективність 

проведених управлінських заходів у сфері управління персоналом 

підприємства. Економічна ефективність управління персоналом може бути 

виражена обсягами випущеної продукції, задоволеністю праці (показники руху 

персоналу), продуктивністю праці (виробіток, трудомісткість), відносною 

економією ресурсів (матеріалоємність), підвищенням рівня кваліфікації 

робітників, підвищенням якості продукції (якість, конкурентоспроможність), 

величиною прибутку підприємства [1, с.102]. 

Варто зазначити, що під час оцінки ефективності управління персоналом 

необхідно враховувати специфіку галузі, підприємства, ринків збуту, 

забезпеченість інформаційними засобами. Врахування таких факторів носить 

високу практичну цінність із подальшим розробленням управлінських 

рекомендацій у сфері поліпшення кадрової політики підприємства [3]. 

Результативність діяльності підприємства на пряму залежить від 

ефективного управління персоналом. До того ж, найціннішим ресурсом 

підприємства вважається саме персонал, тому необхідно постійно поліпшувати 

умови кадрової політики.  

Сьогодні існує безліч різноманітних впливів на підвищення ефективності 

управління персоналом, проте на особливу увагу заслуговують інноваційні 

методи, що враховують особливості ринкової економіки та європейських 

тенденцій [2]. Сучасні умови європейського ринку диктують свої правила і 

задоволеність персоналу підприємства вважається шляхом до успіху 

підприємства.  
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Таким чином, пріоритетне завдання будь-якого підприємства являє собою 

створення умов, що забезпечать соціально-психологічну сумісність 

працівників: погодженість особистих можливостей кожної структури і змісту її 

діяльності; близькість моральних засад, яка створює основу для виникнення 

взаємної довіри між людьми; зіставлення основних мотивів діяльності 

підприємства й індивідуальних прагнень членів колективу; можливість 

реального взаємного доповнення й органічного поєднання здібностей кожного 

в єдиному трудовому і творчому процесі; раціональний розподіл функцій між 

членами колективу. Особливість аналізу управління персоналом підприємства 

полягає також у тому, щоб до уваги були взяті основні групи показників, що 

свідчать про тенденції кадрової політики підприємства [1, с.105]. 

Отже, при розробці заходів щодо підвищення ефективності роботи 

персоналу підприємства при виході на міжнародні ринки важливо бути 

персонало-орієнтованим, враховувати психологічні, вікові а також особливості 

сфери діяльності підприємства. Не варто забувати про професійний розвиток 

персоналу та особливу увагу звернути на рівень обізнаності в сфері іноземних 

мов, якщо така галузь знань – необхідна, то варто організувати навчання. Також 

для підвищення ефективності важливо запроваджувати стимулюючі заходи. Як 

от премії, додаткова короткочасна відпустка тощо. В цьому питанні важлива 

системність та комплексність підходу, адже, якщо щось оминути увагою, то 

результат, або доведеться чекати надто довго, або ж на нього не варто чекати 

зовсім, так як він буде неможливим. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНТРАКТНОЇ 
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БІЗНЕСУ 

 

Міжнародна діяльність передбачає активний пошук партнерів за рубежем. 

Перспективні взаємовигідні відносини завершуються укладанням відповідного 

контракту.  

Управління міжнародною контрактною діяльністю має свої специфічні 

особливості., пов’язані з відмінностями в законодавстві різних країн, в умовах 

здійснення контрактної діяльності, в валютній політиці країн, в організації 

постачать, у процедурі укладення міжнародних контрактів, у правилах ділового 

спілкування, в особливостях ділового етикету. У зв’язку з актуальністю 

ефективного управління міжнародною контрактною діяльністю виникає 

необхідність, перш за все, в формуванні належного механізму управління 

контрактною діяльністю 

Важливість вказаної проблеми привертає увагу багатьох вітчизняних та 

зарубіжних науковців, таких як О. Бєлоглавек, Т. Циганкова, М. Ларін, 

Ю. Черниш, Ю. Шевцова та інші. Більшість наукових робіт присвячена аналізу 

структури зовнішньоекономічних контрактів, але в той самий час не достатньо 

розглядається проблема управління зовнішньоекономічною контрактною 

діяльністю на підприємстві.  

Метою дослідження є визначення основних аспектів удосконалення 

механізму управління контрактної діяльності підприємства при веденні 

міжнародного бізнесу. 

У комерційній практиці контрактом називають договір купівлі-продажу 

товарів у матеріально-речовій формі. Цей документ містить письмову 

домовленість сторін про поставку товару: зобов’язання продавця передати 

певне майно у власність покупця та зобов’язання покупця прийняти це майно і 

сплатити за нього необхідну грошову суму чи зобов’язання сторін виконати 

умови товарообмінної операції. 

У час укладання зовнішньоторгової угоди сторони повинні обумовити, 

право якої держави використовуватиметься для регулювання форми угоди. За 

українським законодавством, права та обов’язки сторін зовнішньоторгового 

контракту визначаються правом країни, обраної сторонами при укладенні 

контракту чи в результаті подальшого узгодження. За відсутності такої згоди до 

контракту застосовується право країни, де засновано, розташовано штаб-

квартиру чи основне місце діяльності сторони, котра виступає: продавцем у 

контракті купівлі-продажу, комітентом (консигнантом) – у договорі комісії 

(консигнації); довірителем – у договорі доручення; перевізником – у договорі 

перевезення. У торговій практиці існують найрізноманітніші контракти. В 
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основі кожного з них лежать положення класичного контракту купівлі-продажу 

[3, с. 15]. 

В свою чергу, управління контрактами – це процес управління створенням, 

виконанням та аналізом контрактів з метою максимізації операційних та 

фінансових показників в організації при одночасному зменшенні фінансових 

ризиків.  

На компанію постійно тисне необхідність зменшувати витрати та 

поліпшувати роботу, і добре побудована система управління контрактами 

допоможе зменшити цей тиск. 

Коли дві компанії бажають вести комерційну діяльність між собою, в 

контракті вказується діяльність, яку обидві організації зобов’язуються 

здійснювати, та умови, на яких вони виконуватимуть свої частини угоди.  

Коли контракт сформульований погано, одна з компаній може втратити 

безліч грошей просто тому, що їй не вистачало ресурсів для виконання 

зобов’язань. Ефективне управління контрактами допоможе створити потужні 

ділові відносини та прокласти шлях до більшої прибутковості в довгостроковій 

перспективі для обох сторін. Добре залучити до обговорення питань управління 

контрактами юридичний відділ або юриста. Точне формулювання в контрактах 

має вирішальне значення для всієї системи [2, с. 36]. 

Управління контрактами також застосовується до контрактів з 

фрілансерами, співробітниками та аутсорсингом. І безвідповідальне ставлення 

до контрактів із персоналом може призвести до катастрофи чи неприємної 

ситуації, коли ви не можете звільнити непрофесійного працівника чи маєте 

виплатити йому завищену вартість за роботу тощо. 

Зазвичай управління контрактами при веденні міжнародного бізнесу 

складається з трьох загальних етапів. 

Перший етап – це вся робота, яка виконується до того, як ви укладете з 

кимось контракт, як-от інша компанія чи новий співробітник. 

Другий етап – управління процесом. Сюди входить розробка, перевірка та 

погодження всіх документів, які необхідні для того, щоб угода стала 

остаточною.  

Третій етап – фінальний. Проте він буде актуальним, допоки діятиме 

угода: в цей період, ймовірно, потрібно буде переглянути контракт, розірвати 

його чи укласти заново, додати деякі нові положення, змінити реквізити чи 

виключити певні пункти. Також, якщо в контракті вказані певні пункти, 

пов’язані зі строками чи настанням конкретних подій, його потрібно 

відстежувати, щоб не отримати штрафні санкції, чи проконтролювати 

виконання зобов’язань другою стороною [1, с. 43]. 

Дотримання всіх трьох етапів - це простий спосіб управляти контрактами.  

Таким чином, однією з головних умов для успішного здійснення 

міжнародного бізнесу є укладання контрактів, але для цього передують вибір і 

вивчення ринку, вибір контрагента, проведення переговорів. Етап укладання 

контракту включає переддоговірний період, комерційні переговори, 

парафування тексту контракту, підписання контракту. Слід зазначити, що від 

компетентного і продуманого складання зовнішньоекономічного контракту 
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залежить успіх підприємців та країни в цілому. Управління контрактами 

вимагає високого рівня гнучкості для обох залучених сторін та готовності 

адаптувати умови контракту, щоб відображати будь-які зміни обставин. 

Маленькі чи великі, але проблеми неминучі, і це означає, що компанії повинні 

бути готовими до несподіванок і мати можливість коригувати умови контракту 

за необхідності. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 

 

Важливою складовою розвитку економіки та господарської діяльності 

країни, в цілому, є розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

країни та зовнішньоекономічних зв’язків. По-перше, експортно-імпортні 

операції для країни є джерелом надходження фінансів до державного бюджету. 

По-друге, таким чином поліпшується платіжний план. Крім того, виконуючи 

основні зовнішньоекономічні операції (експорт, імпорт) підприємства не лише 

розширюють кон’юнктуру внутрішнього ринку, а й представляють експортний 

потенціал держави на міжнародній арені, створюючи відповідну репутацію. 

Актуальність обраної теми зумовлюється тим, що для нашої країни, навіть 

в умовах лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, а також в умовах 

нових перспектив виходу на закордонні ринки, залишаються безліч 

невирішених питань і проблем у сфері ЗЕД. 

Проблема сучасного стану проведення експортно-імпортних операцій в 

Україні є досить актуальною на даний момент. Свідченням цього є прийняття 

Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Найбільш ґрунтовно ця 

проблема розглянута у працях таких вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця, 

С.Ф. Голова, Л.О. Кадуріної, М.В. Кужельного, Є.В. Мниха, М.С. Пушкаря, 

В.В. Сопка, М.Г. Чумаченька та інших. 

У процесі інтеграції світових господарських зв’язків, одним із головних 

факторів, що впливає на розвиток економіки окремої країни, є 

зовнішньоторговельна діяльність. Кожна держава проводить власну 

зовнішньоекономічну політику, вступаючи у різноманітні міжнародні 

http://www.confcontact.com/2013-specproekt/ek4_chernish.htm
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торговельні відносини, що вимагає від неї узгоджувати свої дії з діями інших 

держав шляхом прийняття певних рішень щодо регулювання та упорядкування 

зовнішньоторговельних відносин. 

У процесі вступу до СОТ Україна взяла зобов’язання щодо приєднання до 

16 секторальних угод та ініціатив, більшість з яких передбачають нульову 

ставку ввізного мита. Офіційний торговельний режим України на сьогодні 

досить ліберальний. 

Для здійснення регулювання зовнішньоторговельної діяльності держава 

використовує систему заходів, заснованих на сукупному поєднанні та 

використанні економічних і адміністративних методів у відповідності до 

законодавства України. Законодавством України встановлена можливість 

застосування методів митно-тарифного та нетарифного регулювання 

зовнішньо-торговельної діяльності. Застосування цих методів відповідає 

загальносвітовій практиці. За допомогою митно-тарифного регулювання 

більшість країн світу вирішують питання не тільки захисту національного 

виробника та поповнення державного бюджету, але і взагалі питання 

економічної безпеки країни.  

Митно-тарифні методи регулювання (імпортні та експортні тарифи) є 

історично першим інструментом протекціонізму і регулювання зовнішньої 

торгівлі. Вони займають центральне місце в системі реалізації державного 

регулювання експортно-імпортних операцій. Тарифні методи розроблені досить 

досконально і зведені у системи єдиних митних тарифів. 

В Україні відповідно до ст.7 Закону України «Про Єдиний митний тариф» 

застосовуються такі види мита: 

– адвалерне, яке нараховується у відсотках до митної вартості товарів та 

інших предметів, які обкладаються митом; 

– специфічне, яке нараховується у встановленому грошовому розмірі на 

одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються митом; 

– комбіноване, яке поєднує обидва ці види митного обкладення. 

Іншим методом регулювання експортно-імпортних операцій, який 

останнім часом застосовує Україна, у тому числі і відносно країн-членів СОТ, є 

нетарифні обмеження. Нетарифні обмеження (квоти, ліцензії, заборони тощо), 

які використовуються для регулювання експорту, відбуваються у випадках, 

передбачених ст.11, п.2а ГАТТ, тобто у випадку вивозу товарів, які вважаються 

дефіцитними на національному ринку, а також при експорті товарів у рамках 

міжнародних товарних угод з метою стабілізації відповідного 

транснаціонального товарного ринку [1, c. 126]. 

Нетарифне регулювання є важливою складовою реалізації державної 

зовнішньоекономічної політики. Нетарифні методи регулювання міжнародної 

торгівлі – це комплекс заходів обмежувально-заборонного характеру, що 

перешкоджають проникненню іноземних товарів на внутрішні ринки та 

стимулюють розвиток експортного потенціалу держави як суб’єкта 

світогосподарських зв’язків [2].  

Засоби нетарифного регулювання, на перший погляд, не мають такого 

суттєвого впливу на зовнішню торгівлю як митно-тарифні, але у зв’язку зі 
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своєю національною приналежністю та особливостями застосування вони 

стають регулюючим фактором при експорті та імпорті товарів. 

Таким чином, можна зробити висновки, що заходи щодо регулювання 

експорту, імпорту товарів (продукції) в Україну є однією зі складових 

економічної політики. Проведення такої політики передбачає визначення цілей 

держави у зовнішньоекономічній сфері в цілому, зокрема щодо груп країн і 

окремих країн, а також вироблення методів і засобів, за допомогою яких цих 

цілей буде досягнуто. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КУН’ЮКТУРИ РИНКУ ЯК СКЛАДОВА 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах міжнародна економічна діяльність підприємства та їх 

зовнішньоекономічні зв’язки перетворилися у визначальний фактор, який 

обумовлює стан та перспективи української економіки. На закордонних ринках 

реалізується основна частина продукції базових галузей промисловості, а за 

рахунок імпорту забезпечується близько 40% споживчого і близько 20% 

інвестиційного попиту на ринку. 

Сучасна економічна та політична криза в Україні призвела до низького 

рівня платоспроможності на внутрішньому ринку, тому експорт товарів та 

послуг стає визначальним чинником розвитку українських підприємств.  

У цих умовах все гостріше постає питання про вибір українськими 

підприємствами дослідження кон’юнктури ринку, як складова підвищення 

ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства в 

довгостроковій перспективі, невід’ємною частиною якої повинна бути 

зовнішньоекономічна стратегія. Стратегія міжнародної економічної діяльності 

передбачає обґрунтування довгострокових цілей фірми у спектрі її 

зовнішньоекономічних інтересів. 

Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств завжди знаходилися у центрі уваги вчених-економістів. 

Визначенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності приділяли увагу 

такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, 
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О.І. Кириченко, Г.О. Філатова, І.О. Муравйова, Л.Є. Стровський, В.В Бокова, 

О.В. Буреніна, С.М. Попова, Ю.О. Огородніков, Н.М. Ушакова та ін.  

Метою тез є дослідження кон’юнктури ринку, як складова підвищення 

ефективності міжнародної економічної діяльності підприємства. 

Обов’язковою умовою міжнародної економічної діяльності підприємства є 

її ефективність, яка визначається шляхом зіставлення досягнутого 

економічного результату з витратами, яких зазнало підприємство. В умовах 

інтернаціоналізації бізнесу та нестабільності економічного зростання успішний 

розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства визначається 

вирішенням завдань точної оцінки результативності такої діяльності та 

підвищення її ефективності. 

Ефективність – це комплексне поняття, яке охоплює різні напрями 

господарської діяльності підприємства. Ефективність є критеріальним 

показником, що характеризує потенціал та рівень досягнення цілей діяльності 

підприємства [1]. Отже, процес дослідження ефективності передбачає два 

напрями: 

- порівняння стану підприємства у часі на різних етапах його діяльності; 

- оцінку конкурентних переваг підприємства порівняно з іншими 

суб’єктами ринку. 

Розроблення стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства 

повинен здійснюватися  на основі дослідження кон’юнктури ринку. 

Вивчення кон’юнктури ринку охоплює широке коло найрізноманітніших 

питань виробничого, комерційного, технічного й економічного характеру, що 

даєзмогу виявити основні напрямки господарського розвитку кожного суб’єкта 

ринкових відносин, стан речей і ситуацію, що склалися у певний період як 

результат взаємодії різноманітних чинників [2]. Завдання вивчення 

кон’юнктури зводиться до постановки і вирішення проблеми прогнозу її 

динаміки. Стан кон’юнктури ринку характеризує виробництво і реалізацію 

товару за визначений термін або ситуацію на ринку в конкретний момент. 

Кон’юнктурні дослідження дозволяють встановити можливість і доцільність 

виходу з конкретним товаром на конкретний ринок відповідно до ситуації, що 

сформувалася.  

Кон’юнктурна ситуація на ринку визначається економічними 

характеристиками досліджуваного об’єкта і суб’єкта ринкових відносин і 

залежить від умов, що складаються на ринку. Вона може змінюватися зі зміною 

економічних характеристик виробництва і реалізації товару завдяки 

технологічним змінам або внаслідок конкуренції. Конкуренція в цьому випадку 

– основне поняття кон’юнктурних досліджень і означає тип встановлення цін і 

обсягів пропозиції або попиту, досягнутий між виробниками і споживачами. 

Методика дослідження кон’юнктури –це послідовність дій і сукупність 

конкретних прийомів дослідження, що забезпечують аналіз сформованої 

ситуації на ринку і виявлення найближчих перспектив його розвитку. 

На практиці таке дослідження має дати відповідь на запитання: де, коли і 

за якими цінами можна продати або купити товари. 
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Кон’юнктурні дослідження належить здійснювати у визначеній 

послідовності. Прийнято виділяти такі стадії вивчення економічної 

кон’юнктури [3]: 

– дослідження основних рис і особливостей ринку; 

– розроблення методики вивчення кон’юнктури; 

– збір і накопичення кон’юнктурної інформації; 

– аналіз кон’юнктури; 

– прогноз кон’юнктури. 

Особливе місце у кон’юнктурних дослідженнях займає перша стадія 

аналізу – інтерпретація кількісних характеристик динамічних процесів, тобто 

побудова теорії кон’юнктури динамічного процесу. Це найважливіший і 

найскладніший момент дослідження. Як правило, інтерпретація проводиться з 

використанням накопиченого досвіду і формально-логічних висновків 

експертів. 

Джерелами інформації другої стадії досліджень кон’юнктури є спеціальні 

монографії, посібники і періодична література, присвячені методам 

економічного аналізу динамічних процесів, що містять також розділи 

математичної статистики, математико-статистичних методів прогнозування, 

загальної й економічної статистики, загальноекономічних методів аналізу тощо. 

Третя стадія вивчення кон’юнктури закладає якісні характеристики 

аналізу. Від повноти і достовірності інформації залежить правомірність 

інтерпретації спрямованості економічної кон’юнктури. 

На четвертій стадії дослідження кон’юнктури за обраною методикою 

обчислюються статистичні характеристики і на основі того або іншого методу 

аналізу інтерпретується спрямованість кон’юнктури. 

На останній – п’ятій стадії вивчення кон’юнктури складається її прогноз на 

певну перспективу [1]. 

Таким чином, кон’юнктура ринку – це сформована на ринку економічна 

ситуація, що характеризує співвідношення між попитом і пропозицією, рівень 

цін, товарні запаси та інші економічні показники. Вивчення кон’юнктури ринку 

надає можливість забезпечити підвищення ефективності міжнародної 

економічної діяльності підприємства і полягає у зборі інформації, її 

систематизації і реєстрації, аналізі усіх відомостей, що стосуються ринку 

конкретного товару. У процесі такого вивчення треба визначити дійсних і 

майбутніх споживачів, їх купівельну спроможність. Результатом проведення 

кон’юнктурних досліджень є упорядкування кон’юнктурного прогнозу. 

Кон’юнктурні прогнози забезпечують необхідні знання для поведінки на ринку, 

озброюють умінням раціонально маневрувати наявними ресурсами, купувати і 

продавати товар за вигідними цінами, розширювати або скорочувати 

виробництво товару відповідно до очікуваного стану ринку. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В 

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

В умовах формування в Україні гармонійного соціального суспільства до 

соціальної роботи і соціальної допомоги як професій висуваються досить 

жорсткі технологічні вимоги, що вимагають сучасних і швидких рішень. 

Суспільна свідомість на початку XXІ століття визначається інтересом до 

соціальних технологій, до технологізації соціальної діяльності, що є 

закономірною складовою світової технологічної революції, яка беззаперечно 

торкнулась і Україну. Саме тому формування соціальної політики України 

можливе лише на основі технологізації соціальних процесів, ефективного 

використання соціальних ресурсів, можливостей соціальних установ, а також 

широкого кола спеціалістів соціальної сфери. 

Сучасні технологічні вимоги вимагають об`єднання усіх напрямів і форм 

соціальної роботи в одне єдине ціле, щоб забезпечити сприятливе формування 

середовища для особистості та суспільства в цілому, а також відповідати 

вимогам сучасного світу.  

Впровадженням соціальних технологій в практику соціальної роботи 

займалися такі вчені, як: Л. Т. Тюптя, О. В. Чернявська, В. М. Шахрай, 

І. М. Гавриленко, В. Н. Іванов, М. П. Лукашевич та інші. 

Більшість авторів виокремлює два основних підходи щодо трактування 

поняття «соціальна технологія». Одні розглядають його як специфічну систему 

знань, що досліджує процеси цілеспрямованого впливу на соціальні об’єкти, 

обґрунтовує та розробляє ефективні способи і прийоми такого впливу. Другі 

(практико зорієнтовані) – визначають соціальну технологію як сукупність 

прийомів, методів та впливів на соціальний об’єкт, зумовлений необхідністю і 

потребою досягнення поставлених цілей та одержання заданого 

результату [1, с. 274]. 

На сьогоднішній день існують два аспекти розуміння технологій 

соціальної роботи і соціальної допомоги: по-перше, їх можна розуміти як 

способи застосування теоретичних висновків тієї чи іншої науки у розв’язанні 

практичних завдань; по-друге, під технологіями соціальної роботи і соціальної 

допомоги розуміють сукупність прийомів, методів і впливів, які застосовуються 

для досягнення поставлених цілей в процесі соціального розвитку, для 

розв’язання тих чи інших соціальних проблем [2, с. 6]. Технологізація є 

основою для концептуального й проєктувального освоєння різноманітних 

галузей і аспектів соціальної діяльності. Значення соціальної технологізації 
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полягає насамперед у тому, що вона робить людську діяльність більш 

раціональною, включаючи в неї лише ті процеси і операції, які необхідні для 

вирішення поставленої мети. 

Соціальні технології досить різноманітні, що обумовлено різноманіттям 

соціального світу, соціального життя особистості та суспільства, його 

відносинами з природними явищами. Впровадження соціальних технологій в 

соціальну роботу є надзвичайно важливим для усього суспільства в цілому.  

Останнім часом в Україні дуже гостро постала проблема соціальної сфери. 

Відбувся перерозподіл обов`язків для соціальних установ та департаментів, це 

відбулось зовсім нещодавно, тому наразі в Україні немає налагодженого 

механізму надання новітніх, якісних соціальних послуг для населення.  

Технології соціальної сфери орієнтовані на соціальне обслуговування, 

допомогу і підтримку громадян, які перебувають у важкій життєвій ситуації, 

яких нажаль у наші державі зараз безліч. У зв`язку з цим потрібен чіткий 

алгоритм діяльності, в результаті якого досягається певна соціальна мета, адже 

це цілий процес соціального впливу суб’єкта на об’єкт. Також важливо 

звернути увагу на те, що застосування соціальних технологій є більш доцільним 

у випадку вирішення соціальних проблем на рівні суспільства чи суспільних 

спільнот, технологічне ж завдання соціальної роботи полягає в роботі на рівні 

особистості, коли носієм проблеми є конкретний клієнт [3, с. 37].  

Зміст технологій соціального забезпечення полягає в обґрунтуванні 

проєкту, програми діяльності, певного алгоритму та послідовності дій в процесі 

вирішення поставлених завдань, запропонованих процедурних дій, об’єктивних 

критеріїв оцінки організації, ходу і результатів діяльності. Також про 

необхідність впровадження соціальних технологій на даному етапі, свідчить і 

те, що соціальні технології передбачають вирішення ще не виниклих 

соціальних проблем, але прогнозованих. Вони спрямовані запобігти негативним 

соціальним проблемам, які у подальшому житті суспільства можуть виникнути. 

Соціальні технології мають бути направленні на усіх людей, але особливо на 

вразливі верстви населення, що потребують соціальної допомоги. 

Отже, Україна, на даному етапі, лише розпочинає свій шлях до соціальної 

держави тому необхідні рішучі зміни від уряду, впровадження новітніх 

соціальних технологій. Необхідно встановити механізм застосування 

соціальних технологій в соціальну роботу як в сферу діяльності. Також 

потрібен контроль за дотриманням процедур застосування всього спектру 

соціальних технологій, адже технологізація є способом оптимізації соціального 

результату. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

 

Вивчення міжнародної конкурентоспроможності являє собою одну з 

найважливіших складових частин ринкових досліджень. Для ефективного 

функціонування на міжнародному ринку підприємству необхідно об’єктивно і 

чітко оцінити свій потенціал і можливості виходу на ринок, свої сильні і слабкі 

сторони, визначати свої конкурентні переваги. 

Особливого значення набуває вибір відповідних методів оцінки 

міжнародної конкурентоспроможності, оскільки саме вони виступають тією 

основою, що здатна не лише забезпечити розуміння підприємством свого стану 

на ринку, а і визначення тих факторів, які впливають на рівень попиту їхньої 

продукції, обґрунтування відповідних управлінських заходів та стратегічних 

напрямів ринкової поведінки. 

 Вагомий внесок у вивчення теоретико-методологічних і прикладних засад 

конкурентоспроможності та вирішення проблем формування і розвитку 

конкурентного середовища зробили такі провідні вчені, як С. Авдашева, 

І. Акімова, З. Борисенко, Б. Буркинський, В. Гейць, Л. Доленко, М. Звєряков, 

Б. Кваснюк, Н. Розанова, С. Соколенко, С. Цухло, О. Яременко. Особливості 

конкуренції в торгівлі охарактеризували вчені-економісти В. Апопій, 

С. Бабенко, Л. Балабанова, Г. Башнянин, І. Бланк, І. Копич, Л. Лігоненко, 

А. Мазаракі, І. Маркіна, Б. Мізюк, Ф. Хміль та ін. 

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів визначення 

рівня конкурентоспроможності підприємства на міжнародному ринку. 

Міжнародна конкурентоспроможність підприємства – здатність 

підприємства створювати та реалізовувати продукцію, цінові й нецінові якості 

якої більш привабливі, ніж в аналогічної продукції конкурентів на зовнішньому 

ринку [3, с. 89]. 

Міжнародна конкурентоспроможність – це здатність підприємства 

ефективно функціонувати на зовнішньому ринку, а також можливість 

досягнення ефективної фінансово-господарської, зовнішньоекономічної 

діяльності і лідируючих позицій в умовах конкурентного середовища. 

Забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності підприємства на 

міжнародному ринку вимагає, по-перше, вміння орієнтуватися в залежності від 

змін у зовнішньому середовищі функціонування підприємств, а по-друге – 

здатності до постійного підвищення ефективності та удосконалення процесу 

управління своєю діяльністю. Однак, механізм, який формує конкурентне 

середовище не завжди може надати комплексне вирішення проблем, які 

впливають на конкурентоспроможність підприємств. В цьому випадку, виникає 

необхідність створення новітніх методів, підходів і технологій управління, які 

базуватимуться на використанні принципів системного підходу, де 
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першочерговим завданням має бути управління конкурентоспроможністю 

підприємства [1, с. 12]. 

Міжнародна конкурентоспроможність окремих підприємств проявляється 

тоді, коли вони виходять на міжнародний ринок із власною продукцією. На 

рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства впливають дві 

групи чинників: зовнішні та внутрішні.  

Чинники зовнішнього середовища поділяються на три групи: світової 

економіки, макроекономічні та галузеві. Чинники світової економіки: 

кон’юнктура світових ринків, міжнародний розподіл праці, динаміка валютних 

курсів, міжнародні угоди у сфері зовнішньої торгівлі. 

У свою чергу, в теорії конкурентоспроможності існують аналітичні та 

графічні методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства. 

1. Матричні методи. Є одним з найпоширенішими методами. Вони 

ґрунтуються на якісній маркетингової оцінці діяльності компанії і 

пропонованих нею товарів і послуг. В основу таких методів покладено 

скрупульозний аналіз спроможності підприємства конкурувати з іншими 

виробниками. Крім того, обов’язково враховується життєвий цикл продукції, 

яку випускає компанія. До них відносяться:  

– матриця БКГ;  

– матриця Портера;-матриця «привабливість ринку / 

конкурентоспроможність» (модель GЕ / Mc Kіnsеy);  

– матриця «привабливість галузі / конкурентоспроможність» (модель Shеll 

/ DPM);  

Переваги: дозволяє забезпечити високу адекватність оцінки.  

Недоліки: виключає проведення аналізу причин того, що відбувається і 

ускладнює вироблення управлінських рішень, а також вимагає наявності 

достовірної маркетингової інформації, що спричиняє необхідність відповідних 

досліджень. 

2. Методи, засновані на дослідженні оцінки конкурентоспроможності. 

Використання даних методів має на увазі облік прямо пропорційній залежності 

рівня ефективності діяльності компанії і якості її продукту. Ця група методів 

базується на судженні про те, що конкурентоспроможність підприємства тим 

вище, чим вище конкурентоспроможність його товару / послуги. в основі 

більшості яких лежить знаходження співвідношення ціна - якість. Для 

дослідження показників конкурентоспроможності в цьому випадку 

використовуються маркетингові програми, в основі більшості яких лежить 

знаходження співвідношення ціна – якість. Розрахунок показника 

конкурентоспроможності по кожному виду продукції ведеться з використанням 

економічного і параметричного індексів конкурентоспроможності. 

Переваги: враховує одну з найбільш важливих складових 

конкурентоспроможності підприємства - конкурентоспроможність його товару/ 

послуги.  

Недоліки: дозволяє отримати досить обмежене уявлення про переваги і 

недоліки в роботі фірми, так як конкурентоспроможність підприємства набуває 
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вигляду конкурентоспроможності товару і не зачіпає інші аспекти його 

діяльності. 

3. Методи, засновані на теорії ефективної конкуренції. Основний сенс 

методу – оцінка конкурентоспроможності підприємства в балах за спеціальною 

шкалою. Майбутні перспективи компанії, оцінюються з урахуванням його 

виробничих ресурсів та здатності знаходити нові шляхи вирішення проблем, 

пов’язаних з поліпшенням технологій виготовлення товарів.  

Переваги: облік різнобічних аспектів діяльності підприємства. Недолік: 

основу підходу становить ідея про те, що показник конкурентоспроможності 

підприємства може бути визначений шляхом елементарного підсумовування 

здібностей фірми до досягнення конкурентних переваг. Однак сума окремих 

елементів складної системи (якою є будь-яке підприємство), як правило, не дає 

того ж результату, що і вся система в цілому. 

4. Комплексні методи. Використовується, якщо при характеристиці якості 

товару застосовуються сукупні параметри, які описують певну властивість 

товару [2, с. 156]. 

Таким чином, в ринкових умовах становлення і розвитку економічних 

відносин, перед кожним підприємством постає проблема оцінки своєї 

конкурентоспроможності. Аби тільки п осилити конкурентну позицію кожне 

підприємство прагне використати найбільш ефективний метод оцінювання та 

запропонувати ефективні напрями її підвищення. Сьогодні для успішного 

функціонування промислового підприємства на ринку оцінка його 

конкурентоспроможності є об’єктивною необхідністю. Як процес виявлення 

сильних і слабких місць підприємства вона дає можливість максимального 

удосконалення його діяльності та виявлення його прихованих потенційних 

можливостей. 
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Вплив глобалізаційних процесів на усі сфери бізнесу змушує підприємства 

шукати шляхи розвитку та підтримки власної конкурентоспроможності. Висока 
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динаміка та нестабільність бізнес середовища вимагають вміння адаптуватися 

та швидко реагувати на нові обставини. В процесі своєї роботи підприємства 

часто стикаються з проблемами, які негативно впливають на ефективність їх 

діяльності. Причиною цього є політичні і економічні зміни, що відбуваються як 

на державному рівні, так і в усьому світі. Детально дослідити та вирішити усі 

проблеми, з якими може зіткнутися підприємство можуть консультанти, 

потреба в яких зростає з кожним роком. 

У сучасному світі підприємства давно не обмежені національними 

кордонами у здійснення своєї економічної діяльності. Проте, вихід на нові 

ринки потребує детальних досліджень та добре продуманого плану дій. Саме 

тому керівники підприємств набагато частіше звертаються за допомогою до 

консультантів, адже розуміють, що їм потрібно набагато більше інформації, 

професійних навичок і вмінь. Зважаючи на це, у сучасних умовах дослідження 

значення консалтингу у розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства є досить актуальним. 

Дослідженням важливості консалтингу у розвитку зовнішньої економічної 

діяльності підприємства займалося багато вчених. Серед них можна виділити 

В. Борщевського, В. Геєця, А. Мокія, В. Новицького, С. Писаренко, Д. Рікардо, 

А. Сміта. Проте, зважаючи на стрімкий розвиток сучасного бізнес середовища, 

важливо більше уваги приділити важливості консалтингу для підприємств, які 

прагнуть розширити свою зовнішньоекономічну діяльність та проблемам, з 

якими вони можуть зіткнутися. 

Мета дослідження – визначити роль, підкреслити важливість і переваги 

консультаційних послуг для підприємства, що прагне розширити свою 

зовнішньоекономічну діяльність у сучасних умовах. 

Консалтинг – це практика надання експертних консультацій в певній 

галузі [1]. Крім простого надання рекомендацій, перед консультантом стоїть 

безліч завдань, які різняться залежно він галузі і клієнтського проєкту. Перш за 

все, компанія звертається до консультанта для надання конкретної інформації, 

це може бути дослідження витрат, аналіз ринку, поведінкове опитування. Роль 

консультанта полягає в вирішенні цих проблем шляхом формулювання діагнозу 

і відповідних рекомендацій. Потім цей експерт, в певній мірі, бере участь в 

реалізації запропонованих змін. Відповісти на питання, зрозуміти, в чому 

головні проблеми підприємства, знайти індивідуальний підхід - це основні 

завдання консультування. 

В економічно розвинених країнах консультування дійсно є послугою, яка 

допомагає бізнесу впоратися з проблемною ситуацією. До послуг консультантів 

звертаються не тільки ті компанії, у яких є проблеми, але й досить успішні 

підприємства. Це пояснюється тим, що консультування також допомагає у 

процесі модернізації  і підвищення загальної ефективності діяльності компанії, 

що є дуже важливим для збереження сприятливого положення на ринку і в 

галузі. У той же час це приносить ефект не тільки для самої компанії, але і для 

її клієнтів. 

Розвиток зовнішньої економічної діяльності підприємства обумовлений 

тим, що продаючи свій продукт або послугу в іншій країні, перед 
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підприємством відкриваються величезні ринки, збільшуються продажі та 

прибуток, підвищується впізнаваність бренду, знижується ризик отримання 

збитків (наприклад, через економічні або сезонні спади) і збільшується 

життєвий цикл продукту. 

Коли підприємство виходить на зарубіжний ринок, перед ним постає 

багато питань (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Прийняття рішень компанією щодо виходу на новий ринок [1] 
Запитання Характеристика 

Де? Перш за все, потрібно визначити список країн, куди підприємство 

хоче розширити свою діяльність. Важливо визначити які з них 

підійдуть для певного продукту. Це може бути одна або кілька країн 

або ж цілий регіон 

Чому? Визначити мету виходу на новий ринок 

Коли? Обрати момент виходу на зарубіжний ринок, спробувати вийти на 

нього першим або почекати і подивитися, як розвиватимуться 

конкуренти 

Хто? Визначити конкурентів та потенційних клієнтів 

Як? Якщо компанія хоче вийти на новий ринок з новим для нього 

продуктом, необхідно знати, як правильно його запустити 

 

Консультування може допомогти у вирішенні цих питань. Для 

забезпечення успішної зовнішньоекономічної діяльності підприємства на 

світовому необхідно визначити ключові особливості функціонування цих 

ринків. У цьому випадку консультант може допомогти у визначенні структури і 

обсягу потенційного ринку, вказати на особливості країни, місцевості, клімату, 

традицій, ставлення покупців до того чи іншого товару, дослідити основних 

конкурентів, їх характеристики. Підприємство також має звертати увагу на 

особливості ведення бізнесу в тій чи іншій країні, логістичні, тарифні, митні, 

податкові умови цієї держави чи групи країн. 

Наприклад, експортний консалтинг надає підтримку компаніям в їх виході 

на зарубіжний ринок. Процес експортного консалтингу включає кілька 

етапів [4]:  

1. Визначення товарів для експорту та країн з найбільшим попитом на 

них. 

2. Аналіз потенційного ринку – визначення цільового ринку збуту і 

конкурентоспроможність цін на товар. 

3. Розробка експортної стратегії. 

4. Допомога в реалізації експортної стратегії. 

Імпортний консалтинг допомагає підприємствам в отриманні необхідних 

документів для переміщення вантажів з однієї країни в іншу. Також він 

допомагає вирішити різноманітні проблеми, що стосуються доставки цих 

товарів. 

Використання консультаційних послуг може допомогти компанії 

розібратися в деталях складного процесу транспортування товарів компанії на 

міжнародні ринки, заощадити час та гроші та загалом спростити ведення 



127 

бізнесу. Особливо важливими в цьому випадку є консультанти з управління, які 

допомагають компанії пристосуватися до нових умов та налагодити ефективне 

керівництво діяльністю підприємства на зовнішніх ринках. 

Висновки. Через зростання невизначеності та нестабільність ринкового 

середовища керівникам підприємств стає дедалі складніше ухвалювати 

ефективні та обґрунтовані управлінські рішення. Тому до процесу управління 

розвитком підприємств залучають професійних консультантів. Ці експерти 

можуть значно полегшити та прискорити розвиток зовнішньої економічної 

діяльності підприємства. Їх обов’язки включають експортний та імпортний 

консалтинг, дослідження іноземних ринків, консультування з міжнародних 

фінансових розрахунків та тарифного й нетарифного регулювання. Таким 

чином, консалтинг є дуже важливою ланкою у розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 
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Запорукою надходження коштів у соціальному підприємництві так само, 

як і в будь-якій діяльності, є бізнес-моделювання. Виділяють 7 моделей 

соціальних підприємств. 

1. Модель посередника ринку передбачає, що компанія постачає свої 

послуги цільовій групі – клієнтам – дрібним виробникам (підприємцям, фірмам 

чи кооперативам) з метою забезпечити їм доступ до ринків. Соціальне 

підприємство своїми послугами, які, зазвичай, передбачають удосконалення 

продукту, допомогу у виробництві чи збуті, кредитування, збільшує вартість 

продуктів клієнтів.  

2. Модель підтримки підприємців. Такі компанії надають фінансові 

послуги своїй цільовій аудиторії – "клієнтам" для відкриття власного бізнесу. 

Потім клієнти СП продають свої продукти чи послуги на відкритий ринок. 

3. Модель працевлаштування. Відповідно до цієї моделі компанії надають 

можливість працевлаштування та професійного навчання своїй цільовій групі – 

клієнтам – людям з високим бар’єром входу на традиційний ринок праці (люди 

з фізичними вадами, бездомні, соціально незахищена молодь та колишні 

засуджені), продають їхні товари чи послуги на відкритому ринку. 

4. Модель фінансування послуг. Відповідно до цієї моделі організації 

продають товари та надають послуги зовнішньому ринку, а дохід, отриманий 

від продажу, використовують на фінансування своїх соціальних програм. 

5. Модель платних послуг. На комерційній основі компанії надають 

послуги, які відповідають та забезпечують досягнення місії і одночасно 

складають соціальну програму підприємницької діяльності, яка забезпечує 

своїх клієнтів доступними для них послугами. Соціальне підприємство досягає 

фінансового самозабезпечення завдяки внескам за послуги.  

6. Модель підтримки організації. Соціальне підприємство продає свою 

продукцію та послуги на зовнішній ринок. У деяких випадках цільова аудиторія 

– клієнт – є одночасно споживачем. Підприємницька діяльність відділена від 

соціальних програм, проте організація використовує додатковий дохід на 

фінансування витрат своєї материнської громадської організації.. 

7. Модель "зв’язковий ринку". Такі компанії сприяють торговельним 

відносинам між своїми клієнтами (дрібними виробниками, місцевими фірмами 

та кооперативами) та зовнішнім ринком. Соціальне підприємство діє як брокер, 

виконуючи роль зв’язкової ланки, за що й отримує оплату. Проте на відміну від 

моделі посередника ринку, цей вид соціальних підприємств не продає чи збуває 

продукти своїх клієнтів, а лише сполучає клієнтів з ринками [2]. 

Ряд авторів у складі організаційно-економічного механізму забезпечення 

прибутковості підприємства, який входить до складу загального організаційно-

економічного механізму управління підприємством, виділяють декілька груп 

відповідних елементів. До першої групи елементів входять адміністративні та 

ринкові інструменти, в складі яких знаходиться регулюючий вплив на рівні 

держави, регіону, окремої установи чи підприємства. До їх складу можна 

віднести такі забезпечувальні підсистеми, як: правова, кадрова, нормативно-

регулююча, інформаційно-консультативна [3, с. 656]. 
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Розподіл і використання прибутку соціальними підприємствами 

здійснюється відповідно до установчих документів. Як правило, прибуток цих 

підприємств спрямовується на реінвестування, соціальні програми і заходи, або 

частково на перше і друге [4]. Соціальні підприємства, які оприлюднили свої 

звіти за 2019-2020 рр., зазначають, що на початку свого створення більшу 

частку прибутку вони спрямували на реінвестування і лише 24-26 % – на 

соціальні цілі чи іншу статутну діяльність. 

Отже, основним інструментом розвитку соціального підприємництва є 

підтримка і допомога держави, яка має забезпечуватися такими заходами: 

програмами розвитку соціальних підприємств, запровадженням системи 

пільгового кредитування,  формуванням національної стратегії розвитку 

соціального підприємництва, яка б дала змогу скоординувати зусилля всіх 

зацікавлених сторін.  
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Невід’ємною частиною світу в умовах сьогодення вважаються компанії, 

які діють на основі франчайзингу. Представники такої бізнес-моделі 

знаходяться ледь не в кожній країні світу, що спонукає до більш детальнішого 

аналізу та вивчення такого явища. До того ж, на сучасному етапі практика 

партнерських відносин в сфері бізнесу все більше поєднується зі системою 

договірних відносин, особливо таких як франчайзинг. З допомогою нього 

певною мірою можна виміряти ефективність зовнішньоекономічної діяльності.  

Дослідженню франчайзингу, присвячено праці багатьох вчених, серед 

яких: Е. Байрамов, В. Костинець, Ю. Вацковський, Т. Григоренко та інші. 
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Як відомо, наприкінці ХХ століття франчайзинг почав розглядатися як 

одна з найпоширеніших форм малого бізнесу. Франчайзинг досліджується як 

контрактний спосіб вступу, який представляє собою злиття ринків та ієрархій. 

Мається на увазі, що франчайзер ділиться правом власності на репутацію 

бренду та ноу-хау з франчайзі в обмін на роялті, встановлені попередньо через 

договірні домовленості [2]. Така взаємодія дає можливість розвитку 

зовнішньоекономічної діяльності, пришвидшує темпи глобалізації та в той же 

час збагачує національні економіки держав. 

Франчайзинг також може вирішити проблему з витратами на власний 

капітал та збалансувати агентські стимули, оскільки франчайзі будуть 

працювати на власний прибуток, одночасно роблячи внесок у прибуток 

материнської компанії. Найбільші міжнародні франчайзингові бренди 

вважаються провідними транснаціональними компаніями зі значною 

присутністю у всьому світі. Приклади включають готельну, ресторанну та 

роздрібну промисловість (наприклад, Mаrrіоt, Hіltоn, McDоnаld’s, KFC та 

Sеvеn-Еlеvеn) і галузі загального обслуговування (прокат автомобілів, 

прибирання та розподілення бензину). Франчайзинг являє собою унікальний 

спосіб для цих галузей, оскільки ноу-хау піддається кодифікації і правила 

поведінки, які визначають результати, можуть бути визначені контрактами, 

щоб гарантувати однакову якість у всіх торгових точках [1]. 

Розуміємо, що такий шлях розвитку підприємництва найбільш зручний та 

ефективний в умовах сучасності. Також являє собою невід’ємну частину 

міжнародної економічної взаємодії, так як без неї його існування фактично 

неможливе. Ці галузі торговельних марок та ноу-хау підлягають простішій 

взаємодії між діловими партнерами. Відмітною рисою вважається більші 

витрати на моніторинг співробітників, ніж контроль певних інших операцій. А 

шляхом глобалізації забезпечуються переваги економії [3]. 

Франчайзинг приносить $2,3 трлн на рік у світову економіку, з 19 

мільйонами робочих місць у 2 мільйонах франчайзингових фірм по всьому 

світу. Згідно зі звітом Frаnchіsе Dіrеct за 2018 рік, серед 100 найсильніших 

франчайзингових брендів у Великобританії, Франції, Іспанії, Південної Кореї, 

Канади, Швеції та Німеччини [1]. Варто зазначити, що франчайзинг 

безпосередньо пов’язаний саме з зовнішньоекономічною діяльністю. 

Враховуючи, що зовнішньоекономічна діяльність сприяє темпам 

пришвидшення глобалізації, а підприємства, що впроваджують свою діяльність 

саме на франчайзинговій основі підвищують рівень її ефективності. Така  також 

діяльність дозволяє підприємствам розширювати спектр своїх послуг, товарів, 

сприяє отриманню більших прибутків.  

Зрозуміло, що розвиток франчайзингу позитивно впливає на економіку в 

цілому [4]. Закордонні фірми, з якими можуть бути укладені франшизні угоди, 

можуть надавати франчайзі право продавати продукцію, або ж надавати 

послуги за вільно конвертовану валюту, частина якої надійде в бюджет у 

вигляді платежів. Що стосується українських умов, існують певні можливості 

та способи стимулювання орієнтації підприємців на франчайзингові форми, 



131 

ймовірно а майбутньому будуть прослідковуватися західні пріоритети, але зі 

специфічними моментами, які притаманні економіці України. 

Отже, наявність та функціонування франчайзингових систем свідчать про 

високу ефективність і функціонування в різних країнах світу, зокрема Великій 

Британії, Канаді, Франції та інше. Франчайзинг – це модель для бізнесу, який 

досягає масштабу за допомогою обмежених ресурсів. Міжнародний 

франчайзинг, в свою чергу– це спосіб виходу, який дозволяє фірмам освоїти 

нові ринки з відносно невеликим ризиком, але також з невеликим контролем. 

Ефективність такої діяльності визначається безпосередньо рівнем успішності 

підприємства, тому таким фірмам вигідно працювати цілісно, налагоджено та 

сумлінно, без надмірного контролю. 
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Нині українські організації перебувають у складних умовах мінливої 

ринкової ситуації, тому вони повинні концентрувати свою увагу не тільки на 

основному виді діяльності, але на розробці оптимальної кадрової стратегії, 

тому що персонал є ключовим чинником, який визначає успіх будь-якого 

підприємства при виході на міжнародний ринок. Стратегія управління 

персоналом надає кадровий ресурс, який необхідний для ефективної роботи 

організації та повинна відповідати основним вимогам: носити довгостроковий 

характер, враховувати вплив багатьох чинників і бути пов’язаною зі стратегією 
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розвитку організації в цілому. Виходячи з цього, особливої актуальності 

набуває вивчення можливостей ефективного управління персоналом 

організації, що зумовлює необхідність формування системи стратегічного 

управління персоналом та формування кадрової стратегії, яка б забезпечувала 

конкурентоспроможність та життєздатність конкретної організації в сучасних 

умовах. 

Дослідженням основних напрямів розвитку і перспектив використання 

кадрової стратегії підприємства в умовах трансформаційних змін і глобалізації 

займались такі вітчизняні та зарубіжні науковці як: Д. Аакер, І. Ансофф, 

Г. Клейнер, Г. Мінцберг, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, Р. Фатхутдинов, 

З. Шершньова та інші. Проте, дане питання не є достатньо вивченим у науковій 

літературі і потребує подальшого розгляду.  

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів розробки 

кадрової стратегії підприємства при виході на міжнародний ринок. 

Кадрова стратегія являє собою систему правил і норм, що приводять 

людські ресурси організації у відповідність до основної стратегії підприємства. 

Комплексна розробка моделей ефективного управління людським потенціалом 

та кадрових ресурсів є важливим економічним завданням в умовах ринкових 

відносин, вирішення якого дозволить підвищити ефективність діяльності 

підприємства в цілому, оскільки всі сфери управління тісно взаємопов’язані 

між собою і дають найбільш повну віддачу лише у взаємодії один з одним. 

Ефективне використання кадрового ресурсу є основоположним елементом 

в успішній діяльності всього підприємства. Виходячи з цього, формування 

кадрової стратегії і організації системи управління персоналом будь-якого 

підприємства є актуальним [2, с. 19]. 

Кадрова стратегія полягає у визначенні шляхів розвитку компетенцій 

персоналу підприємства та покликана пов’язати між собою численні аспекти 

управління персоналом для стимулювання й оптимізації їхнього впливу на 

працівників, особливо їхні трудові якості, кваліфікацію і створення єдиної, що 

відповідає конкретній цільовій групі, політики управління [1]. 

Для підприємств, які працюють на зовнішньому ринку, важливо правильно 

оцінити ситуацію, що створилася на ринку, розробити ефективні способи 

підвищення своєї конкурентоспроможності, які відповідали б, з одного боку, 

конкретній ринковій ситуації і тенденціям її розвитку, а з іншого – 

особливостям виробництва. Зовнішньоекономічна діяльність є комплексною 

сферою діяльності, характеризується широким набором форм, тому вимагає 

системного підходу, можливого в рамках стратегії здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. Процеси, що пов’язані із становленням та 

виходом на зовнішні ринки суб’єктів господарювання, ставлять перед 

економічною наукою та практикою господарювання нові завдання. 

Еволюційний розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

обумовлює необхідність вдосконалення на науковій основі стратегій, що 

використовуються з урахуванням змін зовнішнього середовища [1]. 

Кадровий потенціал підприємства у сфері ЗЕД являє собою сукупність 

штатних працівників, кількісні та якісні характеристики яких за відповідної 
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мотивації та з урахуванням особливостей діяльності забезпечують можливість 

та здатність здійснювати виробничо-господарську діяльність на зовнішньому 

ринку з максимальною результативністю. Їх кількісні та якісні характеристики 

визначають результативність виробництва та ефективність ринкової діяльності 

суб’єкта господарювання [2, c. 51]. 

Процес розробки та реалізації стратегії управління персоналом 

відбувається в межах системи стратегічного управління персоналом, у якій 

реалізується весь комплекс його функцій, то доцільно виокремити її складові 

елементи – підсистеми: 

– планування персоналу (складання планів та прогнозів щодо якісної й 

кількісної потреби в персоналі; вибір методів розрахунку кількісної потреби в 

працівниках: розробка автоматизованої системи управління персоналом); 

– підбір та найм персоналу (аналіз відповідної інформації щодо 

персоналу; розробка посадових інструкцій; здійснення його відбору та оцінки; 

формування й комплектування кваліфікованого штату працівників); 

– профорієнтація та адаптація персоналу (постійна робота з персоналом; 

створення належних умов для роботи та розвитку працівників; ознайомлення із 

системою цінностей підприємства); 

– оцінка й атестація персоналу (розробка ефективних методів, критеріїв і 

принципів оцінки персоналу; оцінка кадрів, проведення атестації; оцінка 

результатів діяльності персоналу; 

– формування кадрового потенціалу (аналіз якісного складу 

управлінських кадрів; організація постійної роботи з молодими спеціалістами: 

розробка науково-практичних основ підбору та розстановки керівних кадрів); 

– мотивація персоналу (розробка ефективної системи мотивації; 

постійний аналіз потреб працівників; удосконалення форм матеріальної й 

морального стимулювання персоналу); 

– розвиток персоналу (підготовка та контроль за реалізацією процесу 

навчання, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів; сприяння 

самовираженню та саморозвитку працівників); 

– управління плинністю кадрів (розробка процедур підвищення, 

пониження, переводу й звільнення працівників); 

– соціальний розвиток та організаційна культура (організація 

громадського харчування; медичного й житлово-побутового обслуговування; 

розвиток організаційної культури; забезпечення охорони здоров’я та 

відпочинку: організація соціального страхування) [3, с. 15]. 

Таким чином, кадровий потенціал підприємств при виході на міжнародний 

ринок є важливою складовою потенціалу підприємства в цілому. Запропоновані 

напрями його підвищення ефективності використання призведуть до зростання 

продуктивності праці, обсягу виробленої (реалізованої) продукції та інших 

економічних показників, які в результаті вплинуть на підвищення 

конкурентоспроможності підприємств як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КООПЕРАЦІЇ (ІНТЕГРАЦІЇ) 

ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Глобальні інтеграційні процеси поступово приводять до ослаблення 

значущості окремих економік. Одночасно могутній імпульс розвитку 

одержують інтеграційні процеси на рівні підприємств. Зростаюча міжнародна 

конкуренція змушує їх шукати шляхи об’єднання потенціалів і співпраці в 

боротьбі за виживання або ринкове лідерство. В умовах світового ринку 

кооперація і співпраця забезпечують підприємствам вагомі стратегічні 

переваги. Крім того, у змісті самої управлінської діяльності відбувається 

перехід від вузької спеціалізації до інтеграції. У зв’язку з цим чітко 

виділяються такі рівні економічної інтеграції: міжнародна економічна 

інтеграція, міжрегіональна інтеграція, міжфірмова і внутрішньофірмова 

інтеграція.  

Інтеграційні процеси є економічною основою становлення 

підприємницьких структур, їх бізнес-систем, бази поєднання різних стадій 

відтворювального процесу. Створення великих і складних за організаційною 

структурою господарюючих суб’єктів, що перетворилися на двигун 

економічного розвитку, відбувається шляхом інтеграції капіталу в різних його 

видах.  

Дослідженню інтеграційних та коопераційних відносин між 

підприємствами присвячено широке коло робіт таких авторів як, наприклад, 

Г. Дугінець, Ю. Іванов, Д. Іванов, А. Пилипенко та М. Янчук. Розробки у сфері 

розвитку зовнішньо-економічної діяльності підприємств, розвитку міжнародної 

торгівлі або транскордонного співробітництва також знайшли відповідне 

відображення в сучасній науковій думці. Представниками цього напряму є 

Н. Мікула , А. Голіков, О. Довгаль, В. Засадко та Т. Мельник. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів удосконалення 

механізму кооперації (інтеграції) підприємства із закордонними партнерами. 

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=22260
http://www.confcontact.com/2013-specproekt/%20ek4_chernish.htm
http://www.confcontact.com/2013-specproekt/%20ek4_chernish.htm
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Поняття «інтеграція» використовується в декількох сферах знань, у кожній 

з яких його значення має певну специфіку. З погляду лінгвістики, цей термін 

походить від латинських іntеgrаtіо – заповнення, відновлення, іntеgеr – цілий. У 

економічній теорії немає єдності думок з приводу трактування цього поняття, і 

можна навести цілий ряд його визначень з точки зору економіки, бізнесу, 

менеджменту. Інтеграція являє собою об’єднання економічних суб’єктів, 

поглиблення їх взаємодії, розвиток зв’язків між ними. Економічна інтеграція 

відбувається і на рівні економік країн, і між підприємствами, фірмами, 

компаніями, корпораціями [1]. 

Макроекономічна інтеграція, яка на міждержавному рівні передбачає 

узгодження цілей соціально-економічного розвитку країн, а відповідно, звідси 

повинна формуватися узгоджена структурна, науково-технічна, інвестиційна, 

соціальна та зовнішньоекономічна політика, що забезпечує найбільш повну 

реалізацію поставлених цілей. Розвиток інтеграційних процесів на макрорівні є 

результатом зростання міжнародного руху товарів і факторів їх виробництва, 

що становить основу для створення більш надійних виробничо-збутових 

зв’язків між країнами. 

До основних передумов активізації інтеграційних процесів на цьому рівні 

можна віднести: наближеність рівнів економічного розвитку і ступеня ринкової 

близькості країн, які інтегруються; наявність спільних кордонів та історично 

сформованих економічних зв’язків; спільні риси економічних та інших 

проблем, які постають перед країнами у сфері регулювання економіки, 

фінансування, політичного співробітництва та ін. [2, с. 59]. 

Основною формою організації інтеграційних процесів на макрорівні є 

транснаціональні корпорації, найбільш характерними рисами яких є: наявність 

системи міжнародного виробництва, яка контролюється з єдиного центру; 

висока інтенсивність внутрішньої корпоративної торгівлі; відносна 

незалежність у прийнятті операційних рішень; глобальна структура зайнятості 

та інтернаціональна мобільність менеджерів; розроблення, передача і 

використання передових технологій у рамках замкнутої корпоративної 

структури; гнучкість та ефективність (особливо в галузі наукоємного 

виробництва, обслуговування). 

У світовому економічному просторі інтеграційна стратегія розвитку 

підприємств набула значного поширення через можливість отримання 

синергетичного ефекту. Інтеграційні процеси дозволяють підвищити 

конкурентоспроможність як підприємств, що беруть участь у об’єднанні, так і 

відповідної галузі, економіки відповідної країни, або інвестиційну 

привабливість території, на якій буде функціонувати об’єднання. 

Пропонуємо особливу увагу приділити інтеграційним процесам малих 

підприємств, що є найбільш уразливими під час економічних криз, для них 

інтеграція може бути однією з можливостей вижити в агресивному середовищі. 

Проте слід зауважити, що завдяки масштабам знов створених структур об’єкти, 

що інтегруються, втрачають гнучкість та стають більш інертними, що 

неможливо віднести до переваг [3, с. 129]. 
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Світова і вітчизняна практика свідчить про те, що кластерні структури 

мають найбільший потенціал серед інтегрованих структур. Ця специфічна 

форма бізнесу заснована на об’єднанні відносин конкуренції і кооперації, а 

також стратегій вертикальної і горизонтальної інтеграції. Кластери підвищують 

роль регіонів, створюють умови для залучення іноземних інвестицій, залучення 

широкого кола підприємців, адміністрації та наукової громадськості до 

створення широкого спектру конкурентних переваг продукції, що випускається. 

Таким чином, удосконалення механізму кооперації (інтеграції) 

підприємства із закордонними партнерами сприяє побудові закінчених 

технологічних ланцюжків, забезпеченню координації обсягів продажів, 

зниженню витрат на одиницю продукції, зростанню продуктивності праці. 

Результатом інтеграції є формування господарського механізму, в якому, крім 

інтегрованих елементів, є наявність координуючого елементу. Співпраця є 

формою партнерства, оскільки охоплює відносини між учасниками, засновані 

на взаємній вигоді та рівноправності.  

В результаті проведених досліджень ми дійшли висновку, що інтеграційні 

процеси підприємств України  із закордонними партнерами є об’єктивно 

обумовленим чинником в реалізації проблем сьогодення, які дадуть змогу в 

умовах кризових ситуацій підтримати вітчизняного товаровиробника, 

підвищити рівень його конкурентоспроможності. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В США 

 

У США соціальним підприємництвом називають підприємницьку 

діяльність неприбуткових організацій, спрямовану на вирішення соціальних 

проблем визначеної цільової групи. В європейських країнах соціальне 

підприємництво визначається як бізнес із соціальною місією. 

З точки зору соціально-економічної моделі, визначення соціального 

підприємництва можна звести до діяльності, спрямованої на повне нівелювання 

або часткове скорочення негативного ефекту ринкової економіки за допомого 

стійких фінансово результативних інноваційних бізнес-технологій. 

Перспективи і можливості змінити соціальне становище за допомоги такого 

міксу активності, як підприємництво та громадська ініціатива, переросло в 
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широке впровадження соціального підприємництва у рішенні соціально-

економічних проблем. 

В США існують сильні традиції самоорганізації населення, тому і більшу 

частину соціальних проблем успішно вирішують підприємства третього 

сектора, отримуючи за це фінансування від цільової групи, населення, держави 

та донорів. Особливість американського шляху розвитку соціального 

підприємництва полягає в наявності розгалуженої і стійкої системи приватної 

підтримки у вигляді благодійних фондів. З найкрупніших можна виділити: у 

сфері підтримки новостворених соціальних підприємств – Roberts Enterprise 

Development Fund; у сфері конкуренції соціальних підприємств в комерційній 

діяльності – Фонд Голдман Сакс; поступово все більше уваги стало приділятися 

індивідуальним соціальним підприємцям в рамках інтенсивних освітніх 

програм та / або грантів, у тому числі міжнародних – Draper Richards 

Foundation, Echoing Green, Фонд Сколла, Ашока, Фонд Шваба [1]. 

З досягнень у сфері підтримки соціального підприємництва з боку Уряду 

США можна виділити тендерну діяльність з укладання контрактів з 

соціальними підприємствами на поставку товарів і послуг (приклад: Borzaga & 

Defourny, 2001). Федеральний уряд США дає нам приклад законодавства, яке 

створює попит на продукцію соціальних підприємств через виділення коштів на 

закупівлю товарів, у виробництві яких беруть участь 36 тисяч працівників 

майстерень для людей з обмеженими можливостями. Органи місцевої влади 

більш ніж у половині всіх штатів США проводять аналогічні програми 

цільових закупівель. 

Аналіз даних з розвитку тенденцій соціального підприємництва, показує, 

що за останні десятиріччя прибуток некомерційних організацій збільшився на 

219%, дотації з приватних джерел на 197%, підтримка з боку держави – на 

169%. Щорічний дохід третього сектора економіки складає близько 6% ВВП. 

Сукупний капітал активів – близько 3 трлн. доларів, щорічний дохід 

підприємств американського некомерційного сектора становить близько 1,4 

трлн. доларів. Соціальні підприємства надають робочі місця більш ніж 9,4 млн. 

громадян, фонд заробітної плати яких складає не менше 8,3% загального 

заробітного фонду країни. Але більша частина зовнішнього фінансування і 

підтримки у розвитку соціального підприємництва в США припадає не на 

державний сектор, а на фондові гранти та приватні пожертвування. А 

внутрішня підтримка від власних доходів соціального підприємства є 

основною [3]. 

Основною проблемою дослідницької діяльності та підготовки 

кваліфікованих кадрів в галузі соціального підприємництва США фахівці 

називають відсутність єдиної законодавчої бази. Поняття соціальне 

підприємництво в США відрізняється від визначення цього поняття в 

європейських і азіатських державах. До соціальних підприємств належить 

велика група організацій, так чи інакше пов’язаних з соціально спрямованою 

діяльністю. Соціальне підприємство бере на себе функцію безпосередньої 

роботи над вирішенням соціальних проблем і завдань за допомоги виробленої 

продукції, наданих послуг або надання робочих місць. 
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Незважаючи на те, що поняття соціального підприємництва не закріплено 

законодавчо, в деяких штатах за останнє десятиліття створені дві системи 

визнання комерційних організацій в якості соціального підприємства: низько-

дохідна компанія (low-profit limited liability company – L3C) і соціальна 

корпорація (benefit corporation – BC). 

Таким чином, державна підтримка соціального підприємництва в США 

включає: забезпечення інформаційної підтримки, створення інфраструктури 

для розвитку соціального підприємництва та допомогу у розвитку успішних 

проектів [2]. 

Вперше, курс соціального підприємництва був впроваджений у 

Гарвардській школі бізнесу в 1989 році Григори Дізом. З того часу, провідні 

бізнес школи включили подібні курси до навчальних програм. Наприклад, 25% 

випускників Стенфордської школи бізнесу, становлять власники дипломів з 

управління неприбутковим сектором. Високий інтерес академічного 

середовища США до соціального підприємництва стимулює його розвиток. 

Курси вивчення загальних принципів соціального підприємництва існують в 

Columbia University’s School of Business, New York University’s Stern School of 

Business, Case Western Reserve University’s, Weatherhead School of Business. 

Соціальне підприємництво демонструє тенденції розвитку і підвищує 

сукупну економічну ефективність введенням в економічний оборот ресурсів, 

які раніше в такій якості не використовувалися. Це стосується невикористаних 

матеріальних і людських ресурсів – соціально виключені групи, відходи 

виробництва, довіра та солідарність людей, коли вони об’єднані загальною 

метою та інше. Ці тенденції поставили комерційні, некомерційні організації та 

державу перед необхідністю зміни своєї ролі в сфері соціального забезпечення і 

вирішення соціальних проблем. 

Наскільки здатне соціальне підприємництво вирішувати виникаючі 

проблеми, сказати важко, оскільки це залежить від перспектив його сталого 

розвитку. Але те, що кожне соціальне підприємство окремо на своєму 

скромному місці відповідає на ці виклики, можна бачити на багатьох життєвих 

прикладах, зокрема в галузі туризму. 

Соціальні підприємці туристичного сектору вже довели життєздатність 

своїх ідей стійким соціально-економічним ефектом, треба продовжити цей 

шлях визнання соціального підприємництва як ефективного засобу досягнення 

сталого розвитку економіки, а соціальних підприємців – як лідерів перетворень. 

Перебуваючи на різних стадіях ринкової економіки, в полюсах різних 

систем економічного господарювання, потенціал націй об’єднаний синергією 

соціального підприємництва в різних галузях економіки. На міжнародній арені 

визнано роль соціального підприємництва в розвитку індустрії туризму та в 

цілому соціально-економічного розвитку суспільства. Соціальне 

підприємництво дійсно створює додаткову цінність, являючись зростаючою 

тенденцією підприємницького розвитку в майбутньому, креаторами нових 

інноваційних шляхів у створенні конкурентних переваг та їх реалізації з 

користю для суспільства [4]. 
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А найголовніше: ідея соціального підприємництва не обмежується 

традиційними пріоритетами комерційного сектора: гроші і влада, а не 

відкидаючи їх, тільки додає можливостей, але в довгостроковій перспективі. 

Соціальні підприємці в галузі туризму довели життєздатність своїх ідей не 

тільки стійким комерційним, але й соціальним ефектом, чого так жадає 

отримати сучасне суспільство в умовах ринкової економіки в трансформації 

будь-якого політичного ладу. Особлива заслуга соціального підприємництва в 

сфері туризму – здатність здійснити “прорив” підприємницької енергії в межах 

її виникнення (на місцевому та регіональному рівні) і привернути до цього 

увагу міжнародного товариства (як – High Line Park) і створити бажання хоча б 

побічно інвестувати розвиток нового туристичного продукту. 
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СУСПІЛЬСТВА 

 

Соціальний бізнес, покликаний реалізовувати соціальні, культурні і 

благодійні цілі, робить значний вплив на ринкову економіку [1]. Різке 

підвищення значення соціальної сфери для розвитку національної економіки 

вимагає переоцінки всього традиційно сформованого підходу до визначення її 

положення, зв’язків і ефективності в загальній соціально-економічній системі 

регіону, країни. В умовах розширення і вдосконалення ринкових відносин, 

економічні проблеми управління функціонуванням і розвиток соціальних 

підприємств набули широкого дослідження і істотне практичне значення за 

кордоном. В Україні і країнах СНД, наслідуючи досвід розвинених країн світу, 

також усвідомлюється важливість наукового обґрунтування діяльності 

соціальних підприємств, чисельність яких стрімко зростає в останнє 

десятиліття. Основні аспекти соціального підприємництва набувають все 

більшого поширення і досліджуються як іноземними, так і вітчизняними 

науковцями: О. Винниковим, О. Загакайло, Н. Коваленком, М. Кошєлевою, 

http://www.nb-forum.ru/interview/experts/obzor-usa
http://www.nb-forum.ru/interview/experts/obzor-usa
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Р. Краплич, В. Назаруком, Ю. Орел, А. Стельмахом, К. Форрестером та 

іншими. Проте питання розвитку і популяризації соціального підприємництва 

набувають поширення і потребують більш ґрунтовного дослідження.  

Останнім часом відбувається реконструкція системи цілей в соціальних 

підприємствах за допомогою більшої орієнтації на потреби споживачів і 

диверсифікації власних процесів, адаптивних систем цінностей споживачів. 

Низький рівень інформованості суспільства, відсутність налагоджених 

зворотних зв’язків з суспільством, іншими соціальними підприємствами, 

державними організаціями та суб’єктами бізнес сектора зумовлюють потребу в 

нових механізмах просування соціального бізнесу та фінансування [2]. 

Місія соціальних підприємств полягає в поліпшенні соціальних, 

психологічних, екологічних та інших умов життя, які повністю або частково не 

враховуються в економічних цілях організацій бізнес сектора [3]. Тому 

головним завданням в управлінні основною діяльністю соціальних підприємств 

є формування системи цілей на основі чіткої ідентифікації найбільш важливих 

потреб суспільства. Критерієм ефективності основної діяльності соціального 

бізнесу є досягнення максимального ефекту від надання якісних послуг 

максимально можливій кількості споживачів. 

З ростом соціального бізнесу відбувається збільшення кількості науково-

практичних досліджень, присвячених питанням організації та управління 

діяльністю його суб’єктів [4]. Проте, більшість наукових результатів пов’язано 

з аналізом юридичних аспектів, особливостей податкового і бухгалтерського 

обліку, взаємодії соціального бізнесу з органами державного управління. Мало 

вивченими залишаються питання розробки (інструментів аналізу і планування 

основної діяльності неприбуткової організації) стратегії розвитку соціального 

бізнесу з точки зору її соціальної та економічної ефективності. 

Визначення оперативних цілей соціального бізнесу, формування плану з 

надання послуг, звернених споживачів і оцінка їх ситуацій (потреб), 

здійснюється в більшості випадків на основі експертних суджень персоналу 

організації, що, найчастіше, приводить до втрат і підвищених витрат ресурсів 

на надання послуг, значну частку необслужених споживачів протягом 

тривалого тимчасового періоду. Тому для зниження суб’єктивізму і підвищення 

оперативності прийняття рішень в управлінні основною діяльністю соціального 

бізнесу, а також забезпечення високої соціальної та економічної ефективності, 

необхідно, в першу чергу, розробляти нові і адаптувати існуючі моделі 

підвищення ефективності вирішення соціально-економічних завдань на основі 

їх чіткої формалізації. 

Агреговано можна виділити такі цільові напрями для соціального 

підприємництва: 

1. Рішення гостро проблемних ситуацій які стоять перед людьми, 

пов’язаних зі збереженням їх життєздатності (надання медичних послуг, житла, 

усунення екологічних катастроф та ін.); 

2. Рішення проблемних ситуацій на регіональному або 

загальнодержавному рівні, що мають пролонгований вплив, тобто вплив 

ситуації на населення, і як наслідок – на економіку.  
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3. Благодійність і надання допомоги окремим громадянам та іншим 

соціальним організаціям (захист прав людини, догляд за старими людьми, 

допомога в працевлаштуванні, ремонт дитячих садків, надання приміщень 

релігійним організаціям для проведення конференцій, семінарів); 

4. Стимулювання і сприяння розвитку і реалізації людського потенціалу. 

Отже, дії соціальних підприємств націлені на усунення загроз, вирішення 

проблемних ситуацій, реалізації можливостей, формування сприятливих умов 

для навчання, розвитку і життєдіяльності суспільства, соціальних груп 

населення, людей. 
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В умовах великої кількості соціальних проблем та соціально вразливих 

груп населення соціальне підприємництво набуває все більшої популярності як 

ефективний механізм подолання цих проблем. В Україні для створення 

соціального підприємства не передбачено окремої організаційно-правової 

форми. Тобто організувати соціальне підприємство можна у будь-якій формі 

(організації громадянського суспільства, суб’єкти підприємницької діяльності 

тощо), із широким вибором  режимів оподаткування. 

Дослідженням проблем розвитку соціального підприємництва в Україні 

активно займаються ряд українських та зарубіжних вчених. Зокрема, 

Іляш О. І. [1],  Галушка З. І. [2], Давидовська Г. І. [3] та багато інших. 

Одним із сучасних інструментів взаємодії влади, бізнесу і громади є 

соціальне підприємництво, тобто реалізація соціально інноваційної 

підприємницької діяльності, значна частина прибутків від якої спрямовується 

на вирішення соціальних проблем. Головна відмінність соціального 

підприємництва від звичайного бізнесу полягає в тому, що  отримання та 

розподіл прибутку не є самоціллю чи основною метою.  
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За даними Європейської комісії на сьогодні у Європі існує два мільйони 

соціальних підприємств (10% від усього європейського бізнесу) на яких 

працюють понад 11 мільйонів співробітників (6% працюючих осіб у регіоні). 

Основними організаційно-правовими формами соціальних підприємств у 

європейських країнах є кооперативи (зокрема, у Португалії ̈ – «кооперативи 

соціальної ̈ солідарності», у Франції ̈ – «соціальні кооперативи колективної ̈

власності», в Італії ̈ – «соціальні кооперативи», в Іспанії̈ – «кооперативи 

соціальних ініціатив» тощо) або компанії ̈ (наприклад, у Великобританії̈ – 

«компанії,̈ що працюють в інтересах громади», у Бельгії̈ – «компанії ̈соціальної ̈

мети») [1, с. 142]. 

В Україні перші спроби впровадження соціального підприємництва 

відбулись на початку 2000-х років. У 2010 році за ініціативи Британської Ради в 

Україні створений Консорціум «Сприяння розвитку соціального 

підприємництва в Україні», до якого увійшли Фонд «Східна Європа», 

Міжнародний фонд «Відродження», комерційний банк «Ерстебанк» та 

міжнародна аудиторська компанія «PWC». У 2013-2016 роках міжнародними 

організаціями і фондами було проведено десятки тренінгів на тему соціального 

підприємництва, видано перший та другий «Каталог соціальних підприємств 

України (у 2013 та 2016 рр.), проведено І та ІІ Всеукраїнський Форум 

соціальних підприємців (березень 2013 р. та листопад 2016 р.). У 2016 році курс 

«Соціальне підприємництво» був вперше проведений у Львівській бізнес-школі 

Українського католицького університету та, як вибірковий, запроваджений у 

бакалаврській програмі Школи соціальної роботи Національного університету 

«Києво-Могилянська Академія» [2, с. 18]. 

Разом з цим, на даний час соціальне підприємництво не є достатньо 

розвиненим видом діяльності в Україні. Однією з причин такої ситуації є 

недостатній рівень знань як у громадському, так і в державному та бізнес 

секторах про сутність соціального підприємства, про його відмінність від інших 

форм підприємництва, про його роль у розвитку суспільства і місцевої громади. 

Крім того, в Україні не існує законодавчо затверджених понять «соціальне 

підприємництво», «соціальне підприємство», «підприємства соціальної 

економіки». 

Згідно з незалежними дослідженнями на даний час в країні існують та 

застосовуються три основні форми соціального підприємництва: 

–  некомерційні організації, що займаються підприємництвом у сфері своєї 

основної діяльності; 

–  некомерційні організації відкривають власні підприємства, частина 

доходів яких йде на фінансування їх соціальних програм; 

–  підприємства для людей з обмеженими можливостями: компанія 

звільняється від сплати податку на прибуток, якщо більше 50% її 

співробітників – люди з обмеженими можливостями. 

Через відсутність закону про соціальне підприємство його засновники 

можуть обирати ту форму існування, яка здається зручнішою. Зараз більшість 

українських соціальних підприємств – неприбуткові організації (60 %). За 

законом неприбутковий статус громадської організації не перешкоджає 

https://blog.liga.net/user/kyurchenko/article/32142#_ftn10
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веденню бізнесу (ст. 21 Закону 475, ч.2, п.п.2). Але це можливо тільки якщо 

підприємницька діяльність прописана в установчих документах організації. 

При цьому підприємство звільняється від податку на прибуток, а отриманий 

дохід використовується тільки на операційну діяльність та реалізацію обраної 

суспільної мети. 

В Україні 30% соціальних підприємств працюють як бізнес – зазвичай їх 

оформлюють як ФОП 2 чи 3 групи. Такі підприємства сплачують податки в 

повному обсязі – за виключенням підприємств, де понад 50% працівників – 

інваліди (вони звільнені від податку на прибуток). Іноді соціальне 

підприємництво і полягає в працевлаштуванні вразливої категорії населення – 

тоді весь прибуток спрямовується на розвиток такого підприємства [3, с. 107]. 

Отриманий прибуток витрачається на поточні витрати, розвиток 

організації та реалізацію суспільної мети такого підприємства – на неї зазвичай 

йде 10-40% прибутку. Ще 10 % поєднують обидві форми організації. ФОП або 

юрособа створює благодійний фонд або громадську організацію та відраховує 

певний відсоток прибутку на її розвиток.  

Через нечіткість критеріїв, за якими можна визначити соціальне 

підприємство, його часто плутають з благодійними ініціативами, які виникають 

в рамках традиційного бізнесу. Але якщо благодійність – не мета роботи 

компанії, і вона може в будь-який момент її припинити – її не можна вважати 

соціальним підприємством.  

Таким чином, соціальне підприємництво характеризується такими 

головними рисами, як здатність підприємця отримувати прибуток, вирішуючи 

гострі соціальні проблеми у суспільстві, сприяючи не лише їх усуненню, але й 

якісно новому розвитку потенціалу населення. 

Соціальне підприємництво як соціально-економічний підхід зосереджує 

увагу на важливих соціальних проблемах, креативно поєднує та втілює 

соціальні та бізнес-підходи для створення одночасно соціальної та економічної 

цінності, вираженої в продукції підприємства. На відміну від інших напрямів 

відповідальної діяльності, соціальне підприємництво дозволяє гармонійно 

поєднувати високі темпи економічного зростання організацій з підвищенням 

якості життя населення. 
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З кожним днем практика міжнародних комерційних переговорів стає все   

більш поширеною. Дані переговори є різновидом бізнес відносин і ведуться для 

укладення певної угоди. При успішному фіналі переговорів оформляється 

узгоджений текст контракту, який необхідно підписати двом сторонам 

переговорів.  

Комерційні переговори відіграють велике значення в розвитку ділових 

стосунків. Від того, як будуть організовані і проведені ці переговори, залежить 

результат — поступ чи занепад проєкту і, відповідно, фінансовий злет чи крах.   

За змістом комерційні переговори — це процес поетапного досягнення 

згоди між партнерами за наявності суперечливих інтересів. За формою вони 

подібні до індивідуальної бесіди, разом з тим вони проводяться між 

делегаціями партнерів, яким необхідно володіти навичками впливу на групу 

людей, що мають свою чітку мету. Таким чином, комерційні переговори є 

складовою управлінської діяльності і служать налагодженню корпоративних 

зв’язків. 

Комерційні відносини можуть розвиватися в умовах економічної свободи 

суб’єктів ділових відносин, яка передбачає володіння капіталом і вміння 

управляти фінансами, орієнтацію на витяг максимально можливого для 

складних умов прибутку і найвигідніші способи її капіталізації, вміння 

управляти комерційним ризиком, формування таких структур комерції, які 

здатні пристосовуватися до мінливих умов, сприйнятливість до змін у потребах 

ринку, повна рівноправність партнерів. У той же час не можна вважати 

економічною свободою в комерційній діяльності повну незалежність від 

інтересів і дій суб’єктів ринку, оскільки і ряді випадків для досягнення яких-

небудь стратегічних цілей необхідний компроміс з діловими партнерами 

Перш за все, необхідно чітко сформулювати мету, яка буде визначати зміст 

переговорів. Цілі переговорів з іноземними представниками можуть бути 

різними. Метою початкової зустрічі є встановлення контакту, мета подальших 

зустрічей – обговорення конкретних проєктів. 

Для того щоб домогтися сприятливого результату необхідно вивчити всі 

питання, які будуть обговорюватися з іноземним партнером, продумати тактику 

і стратегію ведення переговорів. 

Існують деякі рекомендації з підготовки до проведення комерційних 

переговорів з іноземними партнерами: 

1. необхідно вивчити специфіку товару і його властивості, асортимент, 

особливості виробництва і споживання, проблеми конкретного товарного 

ринку; 
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2. володіти достатньою інформацією про іноземне контрагента; 

3. володіти знаннями про психологічні типи особистості; 

4. вивчити іноземну мову, якою розмовляють закордонні представники. 

Процес планування переговорів ділять на три етапи, які розглядаються на 

протязі пів року:  

1. підготовка до переговорів, 

2. безпосереднє ведення переговорів, 

3. аналіз результатів і підбиття підсумків переговорів. 

Комерційні переговори організовуються за ініціативою одного з учасників 

шляхом особистої домовленості при зустрічі, обміні листами, по телефону і так 

далі. І починаються з того моменту, коли одна зі сторін виступить з 

пропозицією обговорити деталі і умови укладення контракту. В загальному 

вигляді підготовка до проведення наради включає наступні дії: прийняття 

рішення про його проведення, визначення тематики, формування порядку 

денного, визначення завдань зборів і його загальної тривалості, дати і часу 

початку, складу учасників, зразкового регламенту роботи, підготовка керівника, 

підготовка доповіді та проєкту рішення, попередня підготовка учасників і 

приміщення, а при необхідності – розміщення, харчування, проїзду учасників 

до місця засідання. 

Комерційний переговорний процес складається з трьох послідовних етапів: 

–  взаємне уточнення інтересів, точок зору, концепцій і позицій учасників; 

–  їх обговорення (висунення аргументів на підтримку своїх поглядів і 

пропозицій, їх обґрунтування); 

–  узгодження позицій і вироблення домовленостей. 

Весь процес переговорів складається з послідовного ланцюга взаємних 

компромісів, і від вже узгоджених умов відмовлятися не прийнято. Звичайно, 

можна повернутися до перегляду — вже узгодженої умови, і контрагент не має 

формального права від цього відмовитися, але він неодмінно скористається цим 

і, в свою чергу, повернеться до перегляду найбільш невигідного для нього 

раніше досягнутого компромісу. 

Відповідальний за проведення переговорів до складу їх учасників повинен 

призначити особу, яка буде записувати зміст переговорів. Слід підкреслити, що 

стенографування і магнітне записування комерційних переговорів робити не 

прийнято. Це розцінюється як прояв недовіри і бажання спіймати партнера на 

слові. 

На основі викладеного можна зробити висновки, що в сучасній 

комерційній діяльності залежно і від рівня переговорної справи та ділового 

спілкування судять про стан роботи комерційної фірми в цілому. Вміння 

шанобливо прийняти запрошених партнерів (навіть потенційних), скромна і 

достойна поведінка під час візиту-відповіді, високий рівень професіоналізму 

при обговоренні умов контракту на ярмарку – надійно переконають партнера в 

серйозності комерційних пропозицій. 

Як показує практика, успішними будуть саме ті переговори, в яких вивчені 

національні особливості іноземного партнера, дотримано уважне ставлення до 
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міжкультурних розбіжностей. Під національною особливістю мається на увазі 

стиль, характерний скоріше для країни, ніж для національності. 

Для отримання успішної операції необхідно перейняти підхід 

протилежного боку. Така стратегія вимагає великих витрат часу і коштів, але 

має колосальний успіх. 
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Під час розробки та продажу товарів на зовнішньому ринку необхідно 

дотримуватися міжнародних норм і рекомендацій міжнародних організацій що 

до стандартизації. Якщо при здійсненні міжнародної комерційної діяльності 

встановлено параметричні ряди стандартизованої продукції, то успіх 

підприємства на зовнішньому ринку багато в чому залежатиме від повноти їх 

дотримання. У деяких випадках партнери на зовнішньому ринку вимагають 

такої множини градацій якості товару, що їх стандартизація стає практично 

неможливою. За таких умов кожний продукт виробляється індивідуально 

відповідно до вимог конкретного партнера, а також індивідуально здійснюється 

контроль якості продукції. Ключовим питанням маркетингової товарної 

політики підприємства, що виходить на зовнішній ринок є оптимальне 

сполучення стандартизації та адаптації товару до умов світового 

ринку [1, c. 264]. 

Питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності, 

конкурентоспроможності товарів і окремих галузей на зовнішніх ринках 

висвітлені в роботах класиків економічної науки, а саме Сміта А., Рікардо Д., 

Фішера С., Дорнбуша Р., Портера М., а окремі аспекти розглянуті в публікаціях 

вітчизняних вчених, серед них слід зазначити Кредісова А., Бураковського І., 

Косюру В. та ін. 

Особливості практичного застосування маркетингових інструментів та 

механізмів знайшли відображення в роботах Павленка А. Ф., Бурковської А., 

Войчака А. В., Дайан А., Кардаша В. Я., Короткого Ю., Куденко Н. В., 

Ортинської В., Пилипчука В.П та ін. Разом з тим, багато теоретичних аспектів 

маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств при 

виході на зовнішній ринок залишаються невизначеними 
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Товарна політика включає багато елементів та складових. Важливим 

елементів товарній політики виступає якість, Якісний товар, а помірною ціною 

завжди має успіх на ринку. Значний вплив маж також такий елемент товарної 

політики, як сервісне обслуговування, його надання робить покупця більш 

впевненим при прийнятті рішення про купівлю товару. Покупець отримує 

впевненість в тому, що якщо з товаром станеться щось не так, він завжди може 

розраховувати на надання сервісних послуг [1, c. 262]. 

Огляд світового досвіду у формування товарної політки свідчить, у 

формуванні товарної політики використовується значна кількість методів та 

підходів. На Заході, де ринок товарами є перенасиченим, при формуванні 

товарної політики, наразі одним з головних факторів є психологічний. Деякі 

компанії користуються допомогою фахових психологів при формуванні 

товарної політики підприємства. При розробці нового товару, в світі існує два 

основні підходи. Європейський, першочерговим у ньому є створення прототипу 

продукту, а потім вже формується його ціна. Японська модель передбачає 

спочатку встановлення граничної ціни продукту, а потім вже відбувається його 

розробка з урахуванням витрат на виробництво та бажаного прибутку. 

Торговельні мережі, для оптимізації та покращення управління товарним 

асортиментом використовують різні прикладні програми, які розроблені для 

управління товарним асортиментом та суміжними процесами [4, c. 10]. 

Підтримка високої конкурентоспроможності підприємства означає, що всі 

ресурси підприємства використовуються настільки продуктивно, що воно 

опиняється більш прибутковим, ніж його головні конкуренти. Це одночасно 

передбачає, що підприємство посідає стабільне місце на ринку товарів та 

послуг, і його продукція мати попит. Однак у житті цей стан не є незмінним. 

Тому керівництво підприємства повинно вміти відстежувати зміни, які 

відбуваються в умовах господарювання, і проводити відповідні перетворення в 

політиці ведення виробництва та реалізації товарів. Такими перетвореннями 

можуть бути: зміна товарної політики, впровадження нових технологій, 

диверсифікація виробництва, зміна організаційно-правового статусу 

підприємства, модернізація форм збуту продукції, вихід на нові ринки, 

створення спільних виробництв тощо [3, c. 140]. 

Більшість українських компаній, не маючи досвіду організації інтенсивних 

форм присутності на закордонних ринках, здійснюють, як правило, експортні 

операції на засадах непрямого експорту. За цих умов основні функції 

міжнародного маркетингу перекладаються на посередників, залучених до 

експортної угоди. Проблема полягає в неможливості розвитку засад 

міжнародного маркетингу, адекватного сучасним умовам організації 

виробничо-комерційної і маркетингової діяльності в інтернаціоналізованому і 

конкурентонапруженому економічному просторі. Як показує досвід, 

зовнішньоекономічні зв’язки здійснюються не системно і планово, а спонтанно 

і персоніфіковано, тобто завдяки особистому ентузіазму окремих керівників, 

що прямо не пов’язано зі створенням та використанням сталих конкурентних 

переваг і міцного міжнародного іміджу. Це супроводжується формуванням 

пасивної бізнес-позиції. Згідно з результатами опитувань компаній, що 
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працюють в умовах інтернаціоналізованого українського ринку, рівень 

використання активних інструментів міжнародного маркетингу серед 

вітчизняних компаній дуже низький і відповідає потребам формування активної 

бізнес-поведінки і високої конкурентоспроможності. Це підтверджують і 

попередні дослідження українських маркетологів, які доводять, що приблизно 

третина вітчизняних компаній намагаються реалізувати що існує товари, взагалі 

не стимулюючи їх за допомогою маркетингових заходів, і лише приблизно 20% 

прагнуть працювати на ринках і сегментах, які добираються з урахуванням 

довгострокових цілей фірми, пов’язаних з розширенням її міжнародної 

діяльності [2, c. 182]. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В СОЦІАЛЬНИЙ БІЗНЕС 

 

Дослідження процесу соціального інвестування корпорацій і власне 

соціального інвестування посідає важливе місце в економічній науці і 

соціально-економічній практиці управління. У випадках, коли досягнення 

соціального ефекту поряд з економічним ставиться як основна мета, таке 

інвестування розуміється як соціальне інвестування. Соціальні інвестиції 

можуть забезпечувати позитивний фінансовий результат для корпорації 

одночасно з вирішенням якого-небудь соціального завдання, а «традиційні» 

інвестиції здатні опосередковано підвищувати добробут. 
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Вирішення проблеми аналізу, оцінки та управління соціальними 

інвестиціями має велике значення для стійкого функціонування та розвитку 

сучасної економіки, яка орієнтована на соціально-ринкові відносини. 

Актуальність теми обумовлюється зростанням ролі соціальної відповідальності 

представників бізнесу, розвитком ідей соціального партнерства, усвідомленням 

бізнесом неможливості побудувати комфортне для підприємницької активності 

середовище в умовах гострого соціального відчуження. 

У сучасній вітчизняній науці проблеми людського капіталу та соціальних 

інвестицій досліджували О.А. Грішнова, В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, 

А.В. Василик, Ж.В. Поплавська, В.М. Геєць. У контексті корпоративної 

соціальної відповідальності бізнесу класифікацію соціальних інвестицій 

розробляли Д.Ю. Вертопрахов, С.М. Хоняєв, А.В. Бондаренко, 

Л.О. Омелянович, Г.М. Захарчин. Аналіз виявив вузьку спеціалізацію 

соціальних інвестицій у дослідженнях вчених, що викликає розбіжності у їх 

трактуванні та класифікації. Дискусії щодо соціально-економічної сутності 

соціальних інвестицій та їх вплив на людський розвиток ще не отримали 

фундаментального та комплексного відображення в соціальній економічній 

літературі, що зумовлює інтерес до цієї проблематики.  

В контексті поступального руху України до стійкого суспільного розвитку 

великого значення набуває виявлення та реалізація основних його факторів. 

Основними соціальними складовими механізму стійкого розвитку є: соціальна 

відповідальність, соціальна інтеграція, подолання масової апатії та 

утриманських настроїв у суспільстві, ефективна підтримка нужденних, висока 

якість населення, ефективний працівник та ефективний власник [1, с. 7]. 

Соціальні інвестиції є інтегрованим фактором стійкого суспільного розвитку. 

Під час дослідження, виконаного Інститутом соціології НАН України, було 

виявлено та оцінено найважливіші чинники досягнення високого соціального 

статусу українським населенням [2, с. 505–506]. Взаємозалежність між 

поняттями «досягнення високого статусу» та «покращення якості життя» дає 

змогу пов’язати це дослідження із забезпеченням якості життя громадян як 

основної мети здійснення соціальних інвестицій. Основні з виявлених в 

результаті дослідження чинників досягнення високого соціального статусу є 

компонентами людського капіталу. Поняття «людський капітал» означає не 

лише усвідомлення вирішальної ролі людини в економічній системі 

суспільства, а й визнання необхідності інвестування в людину, оскільки капітал 

набувається та збільшується завдяки інвестуванню (за рахунок обмеження 

поточного споживання), і дає тривалий економічний ефект [3, с. 151]. Отже, 

інвестиції в людський капітал зокрема, та соціальні інвестиції загалом 

сприятимуть підвищенню соціального статусу людини та покращенню якості 

життя. 

Соціальним інвестором може виступати конкретна особа, сім’я, 

підприємство, неприбуткова організація і держава. Так, наприклад, особа, 

інвестуючи у власну освіту, розраховує в майбутньому на високооплачувану 

роботу та компенсацію витрачених ресурсів. Домашнє господарство, 

виховуючи дітей, здійснює соціальні інвестиції у майбутній людський капітал. 
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У зв’язку з прямою залежністю результатів господарської діяльності 

підприємства від ділової репутації підприємства вкладають значні кошти у 

формування позитивного іміджу за допомогою благодійної діяльності, 

рекламних кампаній та реалізації програм розвитку організаційної культури [4, 

с. 114]. З місцевих та державного бюджету виділяють асигнування на розвиток 

соціальної інфраструктури, соціальні трансферти тощо. 

За метою соціальні інвестиції поділяються на вимушені інвестиції, які 

здійснюються відповідно до законодавства та інших обов’язкових обставин (це 

інвестиції в охорону навколишнього середовища, охорону здоров’я, 

відрахування на соціальне забезпечення тощо); інвестиції для підвищення 

ефективності праці (навчання та перекваліфікація працівників, будівництво 

відомчого житла, дитячих дошкільних закладів); ринкові інвестиції, що 

здійснюються заради збереження позицій на ринку, підтримання іміджу 

компанії (можуть реалізуватись за допомогою благодійної діяльності); 

антизатратні інвестиції для економії витрат (з метою отримання податкових 

пільг підприємствами, що займаються благодійною діяльністю); дохідні 

(інвестиції для збільшення надходжень у майбутньому (недержавне пенсійне 

забезпечення, особисте інвестування в освіту). 

Ефект від реалізації соціального інвестування досягається, насамперед, 

нефінансовий – соціальний, маркетинговий, організаційний, екологічний і т.д. 

Досягнення фінансових цілей при його реалізації також можливе, але воно не є 

основним його завданням. 
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АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Для побудови ефективної системи управління міжнародною діяльністю 

підприємства необхідно враховувати комплекс стратегічних завдань, які 
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ставить перед собою підприємство при виході на зовнішні ринки та 

управлінських завдань, які необхідно реалізувати для досягнення цих цілей [1]. 

Аналізом стратегічних завдань підприємства займались наступні вчені: 

Саєнко М.Г., Ковалевська А.В., Родченко В.Б., Леонт’єва Ю.Ю., Місько Г.А. та 

інші. Оптимізація системи управління міжнародною діяльністю входить до 

кола наукових інтересів Петруні Ю.Є., Маляр Д.В., Єдинак В.Ю., Горб К.М., 

Олексієнко Р.Ю., Осадчої Н.В. Ковтун Н.С. та інших. 

Незважаючи на значну напрацьованість даної теми все ще залишається 

важливим визначити шляхи удосконалення системи управління міжнародною 

діяльністю у розрізі стратегічних завдань підприємства. Виходячи з цього, 

метою дослідження є розвиток методологічної бази стратегічного планування 

підприємства на основі уточнення взаємозв’язків стратегічних завдань та 

системи управління міжнародною діяльністю з метою оптимізації даної 

системи.  

В першу чергу необхідно визначити поняття «стратегічне завдання». 

Стратегічне завдання – це майбутня подія або всередині організації, або за її 

межами, яке може істотно вплинути на її здатність досягати свої цілі. 

Вирішення цього завдання може бути бажаним і відображати виниклу у 

зовнішньому середовищі можливість, якою слід скористатися, або сильну 

сторону самої компанії, яку вона може використовувати з вигодою. 

Поняття стратегічного завдання було сформульовано в процесі розвитку 

стратегічного планування. Спочатку передбачалося, що стратегії будуть 

піддаватися щорічному перегляду. Однак досвід швидко показав, що це 

непрактично. Оскільки, перегляд стратегії вимагає значних витрат ресурсів та 

часу, і щорічне його проведення перевантажує управлінський персонал. У міру 

усвідомлення цього факту комерційні фірми перейшли на управління, при 

якому комплексний перегляд стратегій проводиться раз в декілька років. 

Важливим є відмежування стратегічних від довгострокових завдань, 

оскільки це зумовлює процедуру формування та реалізації завдань. Проведемо 

їх порівняння у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Порівняння довгострокових та стратегічних завдань [2] 
Фактор Стратегічні завдання Довгострокові завдання 

Що в основі розробки 

завдань 

В основу покладена стратегія як 

засіб досягнення поставлених 

завдань 

Потреба в забезпеченні 

планомірної безперебійної 

роботи підприємства 

Фактори формування 

завдань 

Фактори внутрішнього та 

зовнішнього середовища 

Фактори внутрішнього 

середовища 

Значення для 

компанії 

Визначає напрям розвитку 

підприємства 

Визначає часові межі 

розвитку підприємства 

Форми відображення 

завдань 

Наявність багатоваріантного 

стратегічного плану залежно від 

обраної стратегії 

У вигляді конкретних  

значень та кількісних  

показників 

 

Таким чином, основна відмінність між стратегічними завданнями та 

іншими завданнями полягає в тому, що вони не просто описує майбутню 
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діяльність організації, а мають на меті керувати змінами, тобто досягати 

бажаного майбутнього не тільки всередині організації, але й у зовнішньому 

середовищі. 

Стратегічні завдання підприємства включають оцінку зовнішніх і 

внутрішніх факторів, що впливають на виробничий потенціал, і розробку 

послідовності дій щодо зниження ризику впливу. Для більш прозорого 

управління розробляється система, яка створює підсистему контролю та 

створює набір функцій управління на основі компонентів (фінансових, 

технологічних, кадрових, інноваційних тощо) [3]. 

Оптимізація системи управління міжнародною діяльністю збільшує 

виробничі потужності та дозволяє компанії виробляти більш 

конкурентоспроможну продукцію, яка зможе підвищити економічну 

ефективність у довгостроковій перспективі. 

Оптимізацію системи управління міжнародною діяльністю рекомендовано 

здійснювати поетапно наступним чином: 

1. Проведення аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища компанії, 

за допомогою якого необхідно дослідити конкурентні переваги в порівнянні з 

учасниками ринку. 

2. Формування методів діагностики управління міжнародною діяльністю, 

оцінки її складових та розробки стратегічних заходів підвищення ефективності 

функціонування. 

3. Розробити загальну стратегію, яка відповідає потребам ринку. 

4. Формування інформаційного забезпечення підприємства. 

5. Сформувати методи контролінгу для коригуючих заходів. 

Отже, на основі отриманої підприємством інформації про рівень 

управління міжнародною діяльністю підприємства робиться висновок про 

відповідність отриманих результатів та ефективність виконання стратегічних 

завдань. Якісне використання даного зворотного зв’язку дозволить 

підприємству постійно залучати працівників до вдосконалення системи 

управління міжнародною діяльністю підприємства. Це дозволить створити 

ширший погляд на управління та постійне вдосконалення системи, що 

підвищить конкурентоспроможність компанії та покращить мікроклімат у 

компанії. 
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ОЦІНКА РІВНЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
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Вивчення міжнародної конкурентоспроможності являє собою одну з 

найважливіших складових частин ринкових досліджень. Для ефективного 

функціонування на міжнародному ринку підприємству необхідно об’єктивно і 

чітко оцінити свій потенціал і можливості виходу на ринок, свої сильні і слабкі 

сторони, визначати свої конкурентні переваги.  

Особливого значення набуває вибір відповідних методів оцінки 

міжнародної конкурентоспроможності, оскільки саме вони виступають тією 

основою, що здатна не лише забезпечити розуміння підприємством свого стану 

на ринку, а і визначення тих факторів, які впливають на рівень попиту їхньої 

продукції, обґрунтування відповідних управлінських заходів та стратегічних 

напрямів ринкової поведінки. 

Дослідження теоретичних основ конкуренції, її сучасних форм, 

міжнародного конкурентного середовища, аналіз причин та умов виникнення 

конкурентних переваг здійснено такими зарубіжними вченими: М. Портером, 

Р. Фатхутдиновим, П. Кругманом, Ф. Хайєком, Й. Шумпетером, О. Юдановим. 

Проблеми забезпечення міжнародної конкурентоспроможністі країн 

досліджуються в роботах вітчизняних учених-економістів: Л. Антонюк, 

Я. Базилюк, Я. Белінської, В. Близнюка, А. Гальчинського, В. Геєця, Я. Жаліла, 

Д. Лук’яненка,  С. Мочерного, В. Новицького, В. Семиноженка, А. Філіпенка.  

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів визначення 

рівня конкурентоспроможності підприємства − суб’єкта міжнародного бізнесу 

матричним методом. Конкуренція є основним інструментом регулювання 

ринкової економіки і важливою частиною ринкового середовища діяльності 

промислового підприємства. Наслідком конкуренції є, з одного боку, 

загострення виробничих і ринкових відносин, а з іншого – підвищення 

ефективності господарської діяльності, прискорення НТП. Конкуренція 

відноситься до неконтрольованих факторів, які впливають на діяльність 

організацій і які не можуть управлятися організацією.  

Під міжнародною конкурентоспроможністю підприємства слід розуміти 

його здатність виробляти таку послугу або товар, який з максимальною 

ефективністю міг задовольнити потреби споживачів на зовнішньому та 

внутрішньому ринках, при умовах ефективності роботи усіх підрозділів вкупі. 

Також уся вироблена продукція має бути затребуваною і успішною на ринку, 

аби підприємство могло змагатися з конкуруючими фірмами і отримувати 

більше економічних вигод у порівнянні з ними.  

До основних завдань оцінювання міжнародної конкурентоспроможності 

фірми відносять: 

− дослідження властивостей й стану підсистем фірми, а також умов її 
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зовнішнього середовища, що вважають ся базовими у забезпеченні ефективної 

діяльності фірми-суб’єкта ЗЕД; 

− загальне обґрунтування конкурентної стратегії фірми, а також політики 

поведінки даної фірми на внутрішніх й зовнішніх товарних ринках; 

− з’ясування цілей для контролю й регулювання результативності 

економічної системи; 

− встановлення потенційних можливостей фірми, а також обставин 

стосовно підвищення рівня її конкурентоспроможності [1, с.165]. 

Визначення та оцінка рівня міжнародної конкурентоспроможності 

підприємства, його продукції – комплексна система і вона може бути виражена 

через набір показників. Вибір показників залежить від мети та обраного методу 

оцінки.  

Одними з найпоширеніших методів є матричні. Вони ґрунтуються на 

якісній маркетингової оцінці діяльності компанії і пропонованих нею товарів і 

послуг. В основу таких методів покладено скрупульозний аналіз спроможності 

підприємства конкурувати з іншими виробниками. Крім того, обов’язково 

враховується життєвий цикл продукції, яку випускає компанія. До них 

відносяться:  

– матриця БКГ (у матриці БКГ, одній із найвідоміших і найпростіших, 

розробленій в 60-х роках ХХ ст. Бостонською консалтинговою групою, 

розглядаються лише дві змінні: відносна частка ринку і темп росту ринку);  

– матриця Портера;  

– матриця «привабливість ринку / конкурентоспроможність» (модель GЕ 

/ Mc Kіnsеy). Матриця McKіnsеy є багатофакторною. Вона складається уже не з 

чотирьох, а з дев’яти квадрантів і характеризує довгострокову привабливість 

галузі (ринку) та конкурентну позицію підприємства в ній. Матриця враховує 

дію значно більшої кількості чинників (чинники конкуренції, фінансово-

економічні і соціально-психологічні чинники, а також параметри ринку чи 

галузі), ніж матриця БКГ;  

– матриця «привабливість галузі / конкурентоспроможність» (модель 

Shеll / DPM);  

Переваги: дозволяє забезпечити високу адекватність оцінки.  

Недоліки: виключає проведення аналізу причин того, що відбувається і 

ускладнює вироблення управлінських рішень, а також вимагає наявності 

достовірної маркетингової інформації, що спричиняє необхідність відповідних 

досліджень. 

Таким чином, матричні методи оцінки конкурентоспроможності 

підприємства дозволяють підійти до аналізу найбільш системно, 

упорядковуючи складові елементи та зв’язок між ними. Але матричні методи 

мають суттєвий недолік, вони дають можливість оцінити лише відносний 

рівень конкурентоспроможності усіх учасників локального ринку, що не надає 

достатньої інформації для розробки конкретних заходів, але дозволяє визначити 

необхідний вектор розвитку підприємства. 

Список використаних джерел: 

1. Зеліч В.В. Конкуренція у міжнародному бізнесі: навчально-методичний 



155 

комплекс з дисципліни. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. 76 с. 

2. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: 

навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2018. 520 с.  

3. Пастухова Т.Ю. Матричні методи розрахунку конкурентоспроможності 

підприємства. URL: http://www.confcontact.com/2012_09_21/1_pastuhova.htm 

(дата звернення: 23.10.2021). 

 

 

Вікторія Присяжнюк, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Олександр Недбалюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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Дослідження та удосконалення кон’юнктури ринку є важливим етапом в 

ухваленні управлінських рішень, оскільки результати таких досліджень дають 

змогу знизити ризики під час проєктування управлінських рішень (вихід на нові 

ринки, пошук нових можливостей, обґрунтування диверсифікації бізнесу 

тощо). 

Процедуру кон’юнктурного  аналізу ринку у міжнародній діяльності 

підприємства досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Серед них, слід 

виділити наступних: Винокуров В., Гончарова С., Косіолі Н., Котч М., 

Планут А., Пономаренко В., Ястремська О. Не дивлячись на серйозну 

зацікавленість даним процесом, проблема і надалі залишається досить 

актуальною. 

Кон’юнктура ринку – це певний економічний стан, який склався на ринку 

на цей час або в певний проміжок часу, а також який відображає 

співвідношення між попитом і пропозицією, яке склалося на ринку. За 

допомогою кон’юнктури можна визначити, наскільки комерційно цінним та 

конкурентоспроможним є товар або послуга [2, с. 200].  

Аналіз кон’юнктури ринку здійснюється з метою виявлення та 

моделювання тенденції та закономірності, за якими розвивається ринок за 

умови впливу на нього ціни, попиту і пропозиції [4, с.113]. Як зазначають 

В.Р. Кучеренко і В.А. Карпов, щоб досягнути цієї мети, треба вирішити цілий 

ряд завдань, які наведено на рисунку 1. 

У ході дослідження, ми виявили, що основна складність аналізу 

кон’юнктури полягає в тому, щоб чітко визначити коло факторів і елементів її 

формування. Також, слід зазначити, що найважливішим завданням будь-якого 

дослідження кон’юнктури є не тільки глибина охоплення і ґрунтовність аналізу, 

але й точність та правильність прогнозу її розвитку. 

Крім того, одним із найбільш важливих і трудомістких етапів 

вдосконалення аналізу кон’юнктури міжнародного ринку є збір та накопичення 

кон’юнктурної інформації. Від повноти і вірогідності інформації залежить 

якість аналізу та, відповідно, прогнозу кон’юнктури ринку.  
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Рисунок 1 – Етапи аналізу кон’юнктури ринку 

 

Інформаційна база кон’юнктурного аналізу повинна відповідати певним 

вимогам:  

1. мати організовану структуру бази даних, що дозволяла б періодично 

отримувати інформацію про різні події, що відбуваються на ринку;  

2. оновлювати базу даних з необхідною періодичністю;  

3. мати добре налагоджену аналітичну систему маркетингу, яка б 

охоплювала прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних 

ситуацій. 

Нині організація кон’юнктурних досліджень неможлива без використання 

ПК та спеціалізованих АРМ, адже ця робота пов’язана з великими масивами 

інформації, які часто мають досить складну внутрішню структуру. Крім того, 

аналіз інформації вимагає виконання трудомістких розрахунків і графічних 

побудов [3, с.86].  

Зараз існують і доступні для застосування досить ефективні програмні 

розробки, які дозволяють швидко обробляти і використовувати кон’юнктурну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. Найбільш зручною та 

простою у використанні, на нашу думку, є програма Mіcrоsоft Еxcеl. Основна її 

перевага − це комплексність і поєднання великої кількості розрахункових 

функцій, можливість графічних побудов.  

Використання даної програми у кон’юнктурному аналізі можливе за 

наступних умов [1, с.11]:  

− створення інформаційної бази даних;  

− статистична обробка кон’юнктурної інформації;  

− графічна інтерпретація тенденцій у динаміці кон’юнктури;  

− побудова моделей динамічних рядів кон’юнктурних показників;  

− побудова кон’юнктурної хвилі та прогнозування розвитку тенденцій.  

Саме тому програма Mіcrоsоft Еxcеl є найбільш універсальною для 

здійснення кон’юнктурних досліджень. 

Визначення об’єкту 

кон’юнктурного 

аналізу 

Збір та обробка 

кон’юнктурної 

інформації 

Оцінка 

особливостей стану 

ринку  

Аналіз потенціалу 

та пропорцій ринку 

Дослідження 

основних тенденцій 

ринку 

Прогнозування 

кон’юнктури 



157 

Слід зазначити, що аналіз кон’юнктури ринку дає можливість насамперед 

забезпечити успішну підприємницьку діяльність і полягає у зборі інформації, її 

систематизації, реєстрації всіх відомостей, що стосуються ринку певного 

товару. Такий аналіз дає можливість визначити реальних і потенційних 

споживачів, їх купівельну спроможність, а також основні тенденції і 

закономірності ринку. 

Таким чином, інструментом, який може обмежити негативний вплив 

ринкової нестабільності та недосконалості шляхом її регулювання або 

пристосування до неї, є дослідження та подальше вдосконалення кон’юнктури 

ринку, яке охоплює широке коло найрізноманітніших питань виробничого, 

комерційного, технічного й економічного характеру, що дозволяє виявити 

основні напрями господарського розвитку кожного суб’єкта ринкових 

відносин, стан речей і ситуацію, що склалися у певний період як результат 

взаємодії різноманітних чинників.  
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МІЖНАРОДНІ ВИСТАВКИ, ЯРМАРКИ ТА ЇХ РОЛЬ У 

ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

У сучасному світі розвиток усіх галузей та новоутворення, що 

відбуваються на ринку, створили середовище, де існує жорстка конкуренція. 

Сьогодні для успіху чи позитивної динаміки продажу підприємству 

недостатньо просто виробляти кваліфіковану продукцію та випускати її на 

ринок, оскільки споживачі можуть зіткнутися з одним і тим самим товаром з 

різними цінами та форматом, а також матимуть можливість вибрати з кількох 

альтернатив. В конкурентному середовищі влада лідерства, що виникає у 

виробництві, замінюється лідерством, що розвивається завдяки успіху 

маркетингових і рекламних робіт.  

Виставки, ярмарки та інші ділові заходи можна уніфікувати як складну 

платформу для ведення бізнесу не тільки в національному, але й в 
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міжнародному масштабах. Це більше, ніж інструмент маркетингу, адже 

централізовано задовольняє потреби виробників та споживачів як джерело 

ринкової інформації. Вони дають чудову можливість підприємствам оцінити 

бажання клієнтів, визначити свій конкурентний потенціал, розвивати 

комерційні структури шляхом визначення нових агентів та дистриб’юторів, 

ініціювати створення нових партнерських проєктів. 

Метою даного дослідження є обґрунтування необхідності участі 

підприємств у міжнародній виставково-ярмарковій діяльності для успішної 

реалізації продукції та проникнення на іноземні ринки.  

Міжнародне виставкове бюро дає визначення для виставки, як показ, 

основною метою якого є демонстрація товарів, які є в розпорядженні людства 

для задоволення його потреб, а також з ціллю сприяння прогресу в 

різноманітних сферах діяльності чи майбутніх перспектив. Компанії-учасники 

можуть мати більш успішне місце, ніж їх конкуренти, завдяки активній 

рекламній роботі, масштабній діяльності, чудовому дизайну та ретельно 

організованому післявиставковому дослідженню, що відповідно допоможе 

знайти іноземну аудиторію для розширення своїх каналів збуту.  

Виставка – це організована демонстрація експонентами своєї продукції, 

яка проводиться на показових площах у визначений термін з метою пошуку 

нових клієнтів та партнерів для подальшого продажу товарів чи послуг. 

Ярмарок – це організований продаж особами своєї продукції, який проводиться 

на спеціалізованих торгових площах у певний час. Важливо, що міжнародними 

виставка або ярмарок вважаються саме в тому випадку, якщо частка іноземних 

підприємств або організацій становить не менш як 10 відсотків від загальної 

кількості учасників. Головна спільна риса цих заходів для 

зовнішньоторговельної діяльності підприємства – масштабний ринковий 

характер. Ярмарки здебільшого охоплюють вже зорієнтованого покупця, а 

виставки зосереджені на приверненні уваги більшої кількості зацікавлених 

споживачів [1, c. 66]. 

Участь у міжнародній виставці дозволяє підприємствам-експонентам 

оперувати водночас різними елементами своєї політики, наприклад, збутовими, 

ціновими, комунікативними і товарними. Аналіз результатів після подібних 

заходів впливає на вдосконалення маркетингової стратегії підприємства і на 

його вихід на зарубіжний ринок в цілому. Хоча більшість експонентів 

вважають, що виставки в основному призначені для збору потенційних 

клієнтів, вони також повинні включати матеріальні продукти чи послуги в 

виставкові стенди, які допоможуть досягти прямих продажів [2, c. 60]. 

Переваги від представлення продукції підприємства на іноземних 

виставках і ярмарках: 

– орієнтація на галузь і зацікавлених осіб, що дозволяє максимально 

ефективно і швидко розширити бізнес-торгівлю підприємства; 

– знайомство з новою інформацією щодо змін попиту клієнтури, її 

запитів, а також відносно змін кон’юнктури галузі;  

– спосіб реклами на цільовому ринку та підвищення проінформованості 

про бренд; 



159 

– укладання нових торговельних угод з кінцевою метою стимулювання 

продажів за зразками представленої продукції; 

– можливість для експонентів оцінити конкурентну пропозицію та 

вчасно відреагувати. 

Однак не всі підприємства виграють від залучення до ярмарково-

виставкової діяльності на міжнародній арені, тому доречно розглянути можливі 

переваги та ризики бізнесу, щоб отримати максимальну віддачу від 

демонстрацій. Наслідком вибору неправильної виставки для показу продуктів 

або послуг бізнесу може стати “неправильна” аудиторія, тобто незацікавлені 

покупці. Негативна динаміка просування може означати, що витрати на 

відвідування виставки переважають будь-який дохід, який отримує 

підприємство. Отож, основними ризиками є: 

– поїздки на виставки можуть досить дорого обійтися підприємству, 

особливо перевезення продукції в іншу країну та професійна організація; 

– місце на показі також може коштувати дорого на передових 

міжнародних виставках; 

– вимагають щонайменше кількох днів і, ймовірно, більше часу 

адміністрації; 

– жорстка конкуренція у зв’язку з різноманіттям асортиментного ряду, 

представленим багатьма країнами світу; 

– відсутність гарантії результатів – незважаючи на інвестиції у виставку, 

гарантії потенційних партнерів та взаємовигідних альянсів відсутні [3, c. 197]. 

Як було зазначено раніше, виставкові організації надають підприємствам 

можливість проводити рекламну політику. Сьогодні виставки просувають 

продукцію учасників додатково на портал новин та викликають інтерес медіа-

організацій. Таким чином, кілька прес -організацій зосереджуються на 

виставковій площі під час виставки, що позитивно вплине на впізнаваність 

бренду підприємств і дасть змогу поповнити міжнародну клієнтську базу. Якщо 

компанії-учасники проводять успішні шоу, цікаві рекламні заходи на своїх 

стендах, вони мають можливість потрапити до матеріалів ЗМІ і таким чином 

розмістити свою рекламу для успішних продажів. У короткостроковій та 

довгостроковій концепції планування діяльності підприємства відвідування 

виставки допомагає йому прийняти рішення про своє майбутнє на зазначеному 

ринку. 

Після проведення демонстрацій потрібно визначити ефективність 

виставково-ярмаркової діяльності на рівні виставкового центру. На це впливає 

низка факторів: максимальне використання виставкових площ і устаткування, 

професійна якість оформлення виставкового дизайну, організація транспортно-

експедиторського обслуговування, підбір кваліфікованого персоналу, наявність 

виставкового консалтингу, аудит тощо. Для подальшого планування діяльності 

за результатами міжнародної демонстрації підприємству варто відповісти на 

такі питання: чи досягнуті фінансові цілі виставки, чи зацікавився споживач 

наявним асортиментом, чи зможе продукція впевнено конкурувати [4, c. 39]. 

Отже, участь підприємств у міжнародній виставково-ярмарковій діяльності 

передусім надає їм можливість вийти на зовнішні ринки та відіграє велику роль 
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у плануванні підприємств своєї подальшої політики розвитку, оскільки дає 

змогу оцінити конкурентоспроможність і бажання покупців. Зрештою, продажі 

є рушійною силою результатів участі у міжнародних виставках та ярмарках, 

оскільки демонстрації важливі для експортної діяльності суб’єкта. 
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ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У даний час розвиток бізнесу ускладнюється загостреними комерційними 

ризиками. Для реалізації сучасних бізнес-проєктів підприємцям необхідно мати 

у своєму розпорядженні широкі знання в області менеджменту, маркетингу, 

реклами і здібностями враховувати особливості проєкту. Відпрацювання 

ефективної схеми і методів в кожній конкретній ситуації вимагає великих 

тимчасових і матеріальних витрат. Тому компанії, які починають освоювати 

ринок і не володіють управлінською майстерністю, часто терплять невдачі. 

Ключем до успіху як підприємців, так і просунутих компаній може стати 

система взаємовідносин, іменована франчайзингом, оскільки будь-яка 

франчайзингова система будується тільки на успішний бізнес [1, c. 25]. 

Термін франчайзинг походить від французького слова «frаnchіsе», що 

означає привілей, пільга. У ХХ столітті в англійській мові від терміна 

«frаnchіsе» були створені похідні слова для позначення понять, пов’язаних з 

новим явищем підприємницької діяльності: frаnchіsіng, frаnchіsеr, frаnchіsее 

[2, c. 8]. 

У науці абсолютно правильно вказано, що «в світі не склалося єдиного 

визначення франчайзингу, адже в різних країнах він придбав свої специфічні 

особливості і форми, характерні для кожної окремо взятої країни» [3, c. 199]. 

Як слушно зауважує М. Н. Титова «франчайзинг слід розглядати в якості 

бізнес-моделі (проєкту), яка здійснюється його учасниками за допомогою 

комплексу взаємопов’язаних правових засобів для досягнення конкретного 
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економічного результату». Таке пояснення франчайзингу як бізнес-моделі має 

відмінні риси оригінальності і наукової сучасності. 

Л. В. Земцова визначає франчайзинг як ліцензію на використання 

товарного знака та технології зі взаємними зобов’язаннями і пільгами по 

веденню бізнесу між франчайзером (передає фірма) і франчайзі (яка отримує 

фірма або приватний підприємець), що надається за певну компенсацію і 

оформлена відповідно до закону про товарні знаки. Дане авторське визначення 

також заслуговує на увагу і вимагає подальшого наукового вивчення. 

О. М. Алексєєв визначає сутність франчайзингових відносин як особливу 

систему відносин між суб’єктами підприємницької діяльності. Сенс її 

створення полягає в прагненні знайти найбільш прийнятний варіант 

становлення, розвитку підприємницької організації. 

На думку О. О. Мартиненко франчайзинг – спосіб організації комерційної 

діяльності, при якому одна юридична особа (індивідуальний підприємець або 

невелике комерційне підприємство) домовляється з іншою юридичною особою 

– компанією, яка торгує франшизою, про те, що даний підприємець (або 

компанія) буде вести свою комерційну діяльність під ім’ям такої фірми і під її 

брендом. Аналіз даного тлумачення підводить до того, що для автора важливо 

визначати сутність франчайзингу через поняття «діяльність»[4, c. 254]. 

Ґрунтуючись на вивченні багатьох представлених в науковій літературі 

пояснень франчайзингу, а також виходячи з аналізу сутності франчайзингових 

відносин, можна запропонувати наступне авторське визначення. Франчайзинг – 

спосіб організації бізнесу, при якому компанія (франчайзер) передає 

незалежному підприємцю або компанії (франчайзі) право на продаж товарів і 

послуг. Франчайзі зобов’язується продавати ці товари і / або послуги за 

заздалегідь строго певним правилам ведення бізнесу, які встановлює 

франчайзер. За дотримання правил франчайзі одержує дозвіл використовувати 

товарний знак компанії і заробляти на ньому гроші [5, c. 95].  

Таким чином, сутність франчайзингу полягає в такому способі ведення 

бізнесу, при якому франчайзер передає право франчайзі на реалізацію своїх 

товарів і послуг, а разом з ним і власні розроблені технології, ноу-хау і 

товарний знак. Все це здійснюється на основі ряду певних умов, які вказані у 

франчайзинговому договорі. Повне усвідомлення і розуміння підприємцем суті 

франчайзингу, його видів, структури, переваг і можливих ризиків, є важливою 

основою для успіху функціонування підприємства. 
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Застосування системи фінансування, що характеризує особливості 

реалізації лізингової угоди розпочалося значно раніше, ніж виник сам термін 

«лізинг». Перші спроби укладання лізингових виниклие за часів Аристотеля 

(384/383 – 322 pp. до н.е.), про що свідчать глиняні таблички, знайдені в 

шумерському місті Ур, які містять відомості про оренду сільськогосподарських 

знарядь, землі, джерел води, волів та інших тварин. Інші стародавні цивілізації 

(греки, римляни та єгиптяни) вважали оренду доступним і вигідним (можливо, 

єдиним) засобом придбання устаткування, землі та домашньої худоби. З історії 

нам відомо, що у різні часи брали в оренду не тільки різні типи 

сільськогосподарської техніки та промислове устаткування, також навіть 

військова техніка.  

В сучасному розуміння лізинг – це фінансова операція, у процесі якої 

формується комплекс майнових і економічних відносин, що виникають у 

зв’язку з придбанням у власність майна і подальшою здачею його в тимчасове 

користування за певну плату [3]. 

Суть лізингової операції полягає у тому, що лізингоодержувач (за 

відсутності вільних фінансових коштів) звертається до лізингодавця (лізингової 

компанії) з метою підписання лізингової угоди, згідно з якою лізингоодержувач 

має можливість обрати продавця, який володіє необхідним майном, а 

лізингодавець, у свою чергу, купує це майно (предмет лізингу) і передає 

лізингоодержувачу в тимчасове володіння і користування на платній основі [2].  

Розрізняють оперативний і фінансовий лізинг. Залежно від специфіки 

лізингових операцій буває прямий, зворотний і міжнародний лізинг. Лізингові 

операції доволі давно стали невід’ємною частиною економіки розвинутих країн 

https://sеpd.tntu.еdu.uа/іndеx.php/еn/аrchіvе/20/516-2017-12-23-09-22-45
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(за даними Світового банку через лізинг здійснюється в середньому від 15 до 

30% інвестицій в основні фонди). Розвиток лізингу викликаний високими 

темпами зростання промисловості, розвитком науково-технічного прогресу.  

Виправдана доцільність лізингу і в кризових умовах. Світова практика 

здійснення лізингових операцій свідчить про те, що в умовах економічної 

кризи, коли фактично зупиняється фінансування оновлення основних засобів у 

зв’язку із недостатністю прибутку підприємств і значним зменшенням 

виробництва, лізинг є найбільш доцільним і мобільним, оскільки дає 

можливість стабілізації фінансового стану господарюючих суб’єктів. 

За економічною природою лізинг подібний з кредитними відносинами та 

інвестиціями. Такі принципи кредитних відносин, як строковість, поверненість, 

платність, характерні і лізингу. За лізинг власник майна передає його на певний 

строк у тимчасове користування і в обумовлений строк повертає його назад, а 

за послугу отримує комісійні. В даному випадку учасники оперують не 

грошовими коштами, а майном (основним капіталом), тому лізинг 

класифікують як товарний кредит в основні фонди, а за формою він подібний 

на інвестиційне фінансування [2, с. 123]. 

Об’єктом лізингової операції є будь-яка форма матеріальних цінностей, 

яка не зникає у виробничому циклі, а також земельні ділянки та інші природні 

об’єкти. За природою об’єкта, що орендується, розрізняють лізинг рухомого та 

нерухомого майна. 

Суб’єкти лізингової операції:  

– власник майна (лізингодавець) – особа, яка навмисно купує майно для 

здавання  його у тимчасове використання;  

– користувач майна (лізингоотримувач) – особа, яка отримує майно у 

тимчасове використання;  

– продавець (постачальник, виробник) майна – особа, яка продає майно, 

що є об’єктом лізингу;  

– інвестор – особа, що бере участь у фінансуванні лізингової угоди (у 

разі високої вартості угоди для фінансування проєкту лізингодавцем 

залучаються банки, страхові компанії, інвестиційні фонди та ін.).  

Іноді продавець та власник майна є однією людиною. Суб’єктів лізингової 

угоди можна поділити на прямих учасників і непрямих.  

До прямих учасників лізингової угоди відносять: лізингові фірми або 

фінансові компанії. Останні поділяються на компанії, що спеціалізуються 

тільки на фінансуванні лізингової угоди, та універсальні компанії, що 

здійснюють фінансування не тільки угоди, а й пов’язаних з її з реалізацією 

операцій, наприклад, технічне обслуговування, навчання, консультації; 

виробничі, торговельні, транспортні підприємства та населення, які мають 

ліцензію на лізингову діяльність і достатню кількість фінансових коштів; 

постачальники об’єкта угоди. 

До непрямих учасників лізингової угоди відносять установи, у статуті яких 

передбачена лізингова діяльність. Такими є: комерційні банки; інвестиційні 

банки; страхові компанії; брокерські компанії; інші посередницькі фірми. 
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В цілому, вважається, що лізинг має більше переваг, ніж недоліків. 

Історичний досвід розвитку лізингу в багатьох країнах підтверджує його 

важливу роль в оновленні виробництва, розширенні збуту продукції й 

активізації інвестиційної діяльності. Особливо привабливим лізинг може стати 

у зв’язку з введенням податкових та амортизаційних пільг. Лізингові операції 

мають значну потребу на світовому ринку, бо забезпечують переваги для 

часників угоди. 

Таким чином, можна зробити висновок, що лізинг є формою інвестиційної 

діяльності підприємства, для якого така діяльність є головною та не може бути 

прирівняна з операцією купівлі-продажу основних засобів. Договір фінансового 

лізингу передбачає одержання лізингоодержувачем на своє замовлення об’єкта 

лізингу від лізингодавця в платне користування. Крім цього, фінансовий лізинг 

передбачає купівлю майна лізингоодержувачем після закінчення терміну дії 

договору лізингу за залишковою вартістю та виплату періодичних лізингових 

платежів продовж терміну, встановленого угодою. Термін дії договору повинен 

бути не менший терміну, за який амортизується 60 відсотків вартості об’єкта 

лізингу з неодмінним відшкодуванням вартості об’єкта лізингу в складі 

лізингових платежів у названому розмірі. 
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Проблема формування трудових ресурсів підприємства виступає однією з 

ключових зважаючи на сучасні особливості працевлаштування, диспропорції 

заробітних плат у різних країнах світу. Формування міжнародного ринку праці 

відбувається двома шляхами: по-перше, через міграцію трудових ресурсів і 

капіталу; по-друге, шляхом поступового злиття національних ринків праці.  

Персонал – це особовий склад організації, що охоплює всіх найманих 

працівників, а також працюючих власників і співвласників [3, с. 33]. В основу 

прикладних механізмів мотивації та стимулювання працівників (персоналу) 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2192
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покладено найбільш відомі теорії мотивації. Відома піраміда потреб А. Маслоу 

відображає зміст потреб працівників [1], комплексна професійна теорія 

Л. Портера та Е. Лоулера, теорія результативної валентності Дж. Аткінсона 

відображають процес винагородження працівників.  

Важливим елементом залучення працівників є кар’єрні цінності, мотивація 

та мета людей працювати. Популярна ідея Абрахама Маслоу полягає в тому, що 

у всіх нас є ієрархія потреб: коли наші базові фізіологічні потреби й потреба в 

безпеці задоволені, ми хочемо любові й почуття належності, потім прагнемо 

самоповаги і престижу, і, нарешті, самореалізації (рис.1). 

Проте Маслоу створив свою піраміду за часів, коли управління персоналом 

тільки зароджувалося і багато робочих місць у сфері виробництва відповідали 

базовим фізіологічним потребам та вимогам безпеки. Сьогодні все більше 

компаній працюють у сфері економіки знань та економіки послуг. Вони не 

просто задовольняють базові потреби, а прагнуть задовольнити кожну потребу 

співробітників, забезпечуючи такі зручності, як харчування і спортивні зали, 

змагаючись за найкомфортніші робочі умови [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Піраміда потреб А. Маслоу 

 

Формування діючої трудової мотивації є важливою ланкою в ланцюзі 

перетворень, що здійснюються в ході трансформації вітчизняної економіки. В 

умовах ринку від працівників потрібно уміння так організувати свою працю, 

щоб їх віддача була максимальною. При цьому важливим фактором посилення 

трудового потенціалу повинна стати особиста зацікавленість працівників, 

заснована на можливості задоволення своїх соціальних і фізіологічних потреб 

[3, с. 286]. 

Однією з основних форм залучення спеціалістів і кваліфікованих 

робітників є укладання підприємством договорів із відповідними навчальними 

закладами. Часто замовлення є персональним, тобто на конкретних людей, 
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відібраних кадровими службами з визначенням необхідних змін у підготовці 

спеціалістів і робітників відповідно до специфіки їхньої майбутньої роботи.  

За кордоном підприємства часто співпрацюють з вузівськими відділами 

працевлаштування, які мають зв’язки з регіональною службою зайнятості, свої 

банки даних про випускників і потреби в кадрах. У складі такого відділу крім 

сектора, відповідального за зв’язки з підприємствами й організаціями, з 

регіональною службою зайнятості, є юридична служба, сектор маркетингових 

досліджень, сектор консалтингу, діагностики і профорієнтації [8]. 

У структурі міжнародного ринку праці вирізняються два найзначніші 

сегменти. Перший сегмент охоплює робочу силу, яка характеризується 

відносно постійною зайнятістю, стабільністю трудових навичок, високим 

рівнем кваліфікації й зарплати. Це загалом привілейований шар працівників з 

розвинутих країн, а також країн о середнім рівнем розвитку (Сінгапур, Тайвань, 

Гонконг). Наймання працівників у такі організації відбувається на чисто 

міжнародній основі і, як правило, з урахуванням лише професійної придатності. 

Цей ринок праці має певну тенденцію до розширення з огляду на зростання 

міжнародних зв’язків та загострення глобальних проблем. Другий доволі 

великий сегмент міжнародного ринку праці – робоча сила, яка походить з 

районів світу з відносно низьким рівнем економічного розвитку. Серед цих 

працівників треба вирізнити специфічний загін так званої нелегальної робочої 

сили, чималі потоки якої спрямовуються в індустріальні країни, зокрема США. 

Таким чином, здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 

виготовлення і випуск продукції, яка б була конкурентоспроможною на 

зарубіжних, зокрема європейських ринках, залежить не тільки від технічного 

оснащення підприємства, наявності сучасних технологій, чітко поставленої 

системи контролю якості продукції, маркетингових досліджень ринкового 

середовища, а й від кваліфікації співробітників підприємства, ефективного 

управління персоналом та підбору кваліфікованих працівників. Залучення  

висококваліфікованих іноземних фахівців на вітчизняні підприємства вимагає 

створення відповідних умов праці, мотивації роботи працівників, що 

відповідали б вимогам міжнародного ринку. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ОСВОЄННЯ СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВОЇ 

ГРОМАДИ 

 

На початку ХХІ століття в Україні триває період трансформації 

суспільного життя. Розвиваючись, процеси демократизації, курс на розбудову 

громадянського суспільства, розпочаті в минулому столітті, в свою чергу, 

зумовлюють зміни пріоритетів соціальної політики, соціального виховання та 

діяльності соціальних інститутів. Щоб розбудувати громадянське суспільство, 

створити дієві та ефективні у своїй діяльності соціальні служби, потрібен такий 

підхід до вироблення соціальної політики, який передбачав би більш активну 

участь у цьому працівників соціальної сфери та самих користувачів соціальних 

послуг. Для успішного соціального розвитку суспільства уже в умовах 

сьогодення необхідно зосередити увагу на вирішенні проблем забезпечення 

соціальних гарантій, соціального захисту, створення умов для соціальної 

адаптації вразливих верств населення. 

Вивчаючи дане питання слід звернутись до праць таких авторів: 

Харченко С. Я., Хеер Айседора, Цюман Т. П., Чернета С. Ю., Шевченко С. О., 

Шендеровський К. С. [2] , Якимец В. Н., Яременко О. О. Ткачук А. Ф. [1]. 

Створення громадських організацій, планування діяльності соціальних 

служб, спрямоване на вирішення конкретних соціальних проблем 

територіальної громади, реалізація численних громадських ініціатив та 

соціальних проєктів на локальному рівні є безперечними свідченнями того, що 

соціально-педагогічна робота в громаді зараз стає одним із пріоритетних 

напрямів соціальної діяльності. 

Метою соціальної діяльності, перш за все, є оптимізація шляхів реалізації 

суб’єктної ролі людей у всіх сферах життя суспільства в процесі сумісного 

задоволення потреб щодо підтримки життєзабезпечення та діяльнісного 

існування особистості .  Муніципальні утворення, органи місцевого 

самоврядування беруть на себе насамперед турботи із забезпечення високої 

якості життя громадян, їх фізичного і морального здоров’я. Вирішення цих 

питань можливе тільки за умови, що населення – хазяїн, власник території, на 

якій проживає. Отже муніципальна влада, маючи у своєму розпорядженні 

муніципальну власність, муніципальну економіку, місцеві ресурси, повинна 

користуватися ще іншими (відмінними від держави) методами регулювання 

суспільних справ – не тільки адміністративними, правовими, економічними, але 

й нормативно-моральними, традиційно-ціннісними, суспільною думкою тощо 

[1, с. 32]. 

Соціальні ресурси місцевого співтовариства – велика теоретична й 

практична проблема. Для соціальної облаштованості територій, підвищення 

якості життя населення необхідні значні кошти. У багатьох муніципальних 

утвореннях немає для цього достатніх матеріальних (природних) і фінансових 
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ресурсів. Однак є величезні соціальні ресурси, які на відміну від матеріальних 

невичерпні й мають властивість збільшуватися в міру інноваційного розвитку 

місцевих співтовариств, удосконалення форм самоврядування, зміни самих 

людей у процесі соціалізації, самоосвіти й самовиховання, самореалізації своїх 

сутнісних чинностей, формування цивільної самосвідомості. 

Здійсненню нововведень в соціальних ресурсах місцевого співтовариства 

заважають два фактори: економічна нестабільність; нескінченні узгодження, 

ходіння по різних інстанціях. Нововведення пов’язані, як правило, з ризиком. 

Доводиться ризикувати психологічним комфортом, відносинами з 

керівництвом і підлеглими і т.п. Вступаючи у стадію інноваційної діяльності, 

потрібно бути готовим до ризику, але в той же час майже третина 

муніципальних службовців намагається уникати ситуацій ризику. 

Зараз серед пріоритетних завдань соціальних технологій місцевого 

співтовариства можна виокремити:  

–  зміцнення та активізацію адаптаційного потенціалу особистості; 

–  збереження та покращання фізичного, психічного та соціального 

здоров’я особистості;  

–  створення сприятливих умов в мікросоціумі для розвитку здібностей та 

самореалізації особистості;  

–  надання соціальної, психологічної, педагогічної підтримки та допомоги 

особистості;  

–  попередження та локалізацію негативних впливів на особистість 

факторів соціального середовища [2, с.34]. 

Органами місцевого самоврядування застосовуються такі види та форми 

соціального обслуговування: 

–  соціально-психологічна експертиза для визначення проблеми і кризових 

станів різних категорій молоді, оцінювання психолого-педагогічних технологій 

корекції розвитку особистості; 

–  консультативно-медична робота, що передбачає комплекс заходів з 

інформаційного та медичного обслуговування, створення позитивно 

спрямованої програми життєдіяльності особистості; 

–  соціальна освіта, яка має на меті підвищення загальнокультурного рівня 

різних категорій населення, умов залучення їх до соціального життя, засвоєння 

та оволодіння його цінностями; 

–  психологічно педагогічна корекція, основне завдання якої здійснювати 

заходи попередження та подолання негативних явищ у середовищі [2, с.204]. 

Таким чином, підсумовуючи все вищезазначене, необхідно зазначити, що 

під час пошуку та використання технології для забезпечення соціальної роботи 

в громаді слід пам’ятати, що ресурси в ній включені в окремі «ресурсні 

системи». Використання одного з них впливає на весь ланцюг взаємовідносин 

«ресурс громада благополуччя людини». Ресурси не ізольовані один від одного, 

а знаходяться в територіальній, суспільнозначимій єдності. Що стосується 

духовно-морального ресурсу, то відсутність загальнонаціональної ідеї, 

перспективи поліпшення якості життя, зміна цінностей, масове зубожіння та ін. 

свідчать про низький ступінь його використання. У концепції розвитку 
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горизонтальних зв’язків місцевого самоуправління і технології її реалізації 

пропонується така технологія антикризового керування, що дозволяє зробити 

населення території суб’єктом керування, мотивує його до розробки й 

підтримки місцевих регіональних і державних програм і до більш ефективного 

використання місцевих ресурсів. 
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НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

 

Однією з найважливіших задач розвитку підприємств є підвищення 

ефективності виробництва, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних 

виробів та покращення їхньої якості, досягнення конкурентоспроможності 

продукції на світовому ринку. 

Передовий закордонний досвід свідчить, що якість, безперечно, є найбільш 

вагомою складовою конкурентоспроможності, але разом з тим, можливості 

реалізації продукції, крім якості, визначаються значним числом параметрів і 

умов, більшість з яких розповсюджується не тільки на товар, але і на 

підприємство, і навіть країну. Споживчий попит є основним фактором, який 

впливає на формування асортименту, він направлений на максимальне 

задоволення попиту споживача і разом з цим – має активний вплив на попит в 

бік його розширення. Формування асортименту та споживчий попит в своєму 

розвитку взаємозв’язані. Суттєві зміни в попиті повинні відбиватися в 

сформованому асортименті. 

Нині, коли вимоги споживачів до якості товарів значно зросли, 

формуванню та зміцненню популярності фірми та її продукції дуже сприяє 

сертифікація, тобто офіційне підтвердження того, що продукція відповідає 

встановленим стандартам або технічним умовам. Підтвердженням 

відповідності продукції встановленим вимогам є спеціальний документ 

(сертифікат відповідності) або спеціальна оригінальна символіка, що 

охороняється законом (знак відповідності) [2, c. 67]. 

При формуванні асортименту продукції (товарів), враховуються деякі 

особливості попиту. Попит на непродовольчі товари менш стійкий ніж на 

https://www.csi.org.ua/publications/naselennya-chy-gromada-abo-yak-vplyvaty-n/
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продовольчі товари, яким притаманна висока ступінь стійкості, а в окремих 

випадках – консервативність. Споживач звикає до конкретних видів продукції, 

тому важливо досягнути стабільності в формуванні асортименту таких товарів, 

забезпечуючи їх безперебійний продаж. 

При формуванні асортименту товарів, треба враховувати фактор взаємної 

заміни. У випадку відсутності у продажі потрібного товару покупець, як 

правило, не відкладає покупку, а буде шукати йому заміну. 

Суттєвим фактором формування асортименту являється ціна товару. 

Покупець обов’язково визначає для себе граничну ціну, або діапазон цін в 

межах якого він збирається заплатити за покупку. Тому одним із критеріїв 

раціонального формування асортименту продукції є забезпечення 

співставлення продукції з різною ціною. 

Формування асортименту продукції на підприємстві дозволяє забезпечити 

задоволення споживчого попиту, підвищення економічної ефективності 

підприємства та рівня обслуговування замовників (населення). 

Конкурентоспроможність – це поняття відносне, чітко «прив’язане» до 

часу та ринку продажу (маються на увазі товари сезонні). Але й кожний 

покупець використовує свої критерії оцінки, щоб задовольняти власні потреби. 

Саме тому конкурентоспроможність отримує ще й індивідуальний відтінок. 

Взагалі у покупця витрати складаються з витрат на купування (ціна виробу) та 

витрат, які пов’язані зі споживанням. Високий рівень конкурентоспроможності 

товару свідчить про доцільність його виробництва і можливості вигідного 

продажу. За великої кількості факторів конкурентоспроможності товару на 

ринку, пріоритетну роль відіграють наступні: 

– корисність для потенційного покупця (споживча вартість або здатність 

задовольнити вимоги, що пред’являються до даного типу і виду товару з боку 

споживача); 

– ціна товару (при рівній корисності покупець віддасть перевагу 

дешевшому товару, але може придбати і дорожчий товар, якщо він виявиться 

для нього кориснішим; виняток – престижні або статусні товари, придбання 

яких необхідне для підтримки певного соціального статусу покупця); 

– інноваційність продукції (введення важливої для покупця новизни у 

товар, що робить його оригінальним (ексклюзивним). 

Ряд дослідників пов’язує поняття «конкурентоспроможність продукції» з її 

прибутковістю. Конкурентоспроможність товару – це не маневрування в 

ринковому просторі і в часі, а головне, – максимальне врахування вимог і 

можливостей  конкретних груп покупців [3]. Причини конкурентоспроможності 

товару необхідно шукати в конкурентних перевагах окремих його 

характеристик, що є наслідком ефективнішого управління процесом розробки, 

реалізації і експлуатації пропонованої продукції. 
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Донедавна вважалося неможливим поєднання альтруїстичних ідеологічних 

та суто практичних напрямків. Але суспільство знайшло вихід у створенні 

соціального підприємства. У сучасному світі чимало людей, які потерпали від 

насильства, потребують захисту або мають шкідливі звички, які руйнують 

життя та долю. 

Питання створення та розвитку соціальних підприємств у своїх наукових 

розробках вивчали такі видатні дослідники, як Борнштейн Д., Девіс С., 

Мейр Дж., Марті І. Серед українських дослідників – це Гусак Н., 

Корнецький А., Свереда З., Свинчук А.[3], Босак І. П. [2] та інші.  

В Україні є чимало соціальних підприємств, що поступово розвиваються 

та допомагають нужденним людям, які опинилися у складних життєвих 

ситуаціях. В 2013 році  було запропоновано створити міжвідомчу комісію для 

підтримки соціальних підприємств, що визначає статус «соціальності» однією 

чи іншою компанією та його відповідність умовам для отримування пільг. 

Перший законопроєкт був відхилений Комітетом з питань економічної 

політики Верховної Ради України, що спричинило рішення щодо розгляду та 

законопроєкту для дозволів на пільги для соціальних підприємств. У 2019 році 

соціальне підприємництво офіційно згадувалося у двох розпорядженнях на 

національному рівні Кабінету Міністрів України. Перше розпорядження 

затверджує план дій реалізувати стратегію розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні до 2020 року, де окремий параграф передбачає 

«проведення дослідження стану розвитку соціального підприємництва в 

Україні та підготовка пропозицій щодо розроблення проєктів нормативно-

правових актів щодо підтримки соціального підприємництва з урахуванням 

кращого міжнародного досвіду». Виконавцями цього пункту є Міністерство 

економічного розвитку, Міністерство соціальної політики, Міністерство 

фінансів та інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.  

Регіональна політика розвитку соціального підприємництва в основному 

формується у регіональних програмах розвитку малого та середнього бізнесу. 

Наприклад програмою розвитку малого та середнього підприємництва у 

Київській області заплановано на 2019-2020 роки «розвиток соціального 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4647
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підприємництва із залучення до господарської діяльності людей з інвалідністю, 

жінок, молоді, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб».  

У деяких містах органи місцевого самоврядування сприймають соціальні 

підприємства пріоритетними у своїй діяльності. Тому трапляються випадки, 

коли для створення соціального підприємства залучають органи місцевої влади, 

які здійснюють фінансову підтримку соціальних підприємств [1]. 

Економісти-практики виявили три головних чинника, які найбільшою 

мірою впливають на розвиток соціальних підприємств: наявність конкретної 

суспільної мети; фінансовий стан, розпорядження ним та його самоокупність; 

здійснення регулярної публічної звітності про діяльність підприємства 

[2, с. 155]. 

Розуміння системи та діяльності бізнес-моделей надзвичайно, воно відіграє 

роль у створенні та успішній діяльності соціального підприємства. Це може 

допомогти запобігти уникненню помилок як під час проєктування, так і в 

процесі його безпосередньої роботи. Внаслідок цього є ймовірність того, що 

більша кількість підприємств будуть мати фінансову непохитність та будуть 

ефективними стосовно своєї суспільної місії [1]. 

Для залучення державних коштів соціальні підприємства можуть 

скористатися: кредитними ресурсами, грантами від благодійних фондів, 

доходами від торговельної діяльності підприємства, приватними інвестиціями 

(зокрема засновників). Кошти, що надходять від діяльності соціальних 

підприємств, у певних внесках йдуть на поліпшення діяльності підприємства та 

на реалізацію його суспільної мети (здебільшого це не менше, ніж 10%), а 

також на кредитні зобов’язання.  

Соціальні підприємства в Україні наразі стають дедалі більш популярними 

та їх кількість постійно збільшується. Вони мають чимало перспектив у 

подальшому розвитку, адже завдяки їхній діяльності вирішуються актуальні 

проблеми суспільства та відбувається розвиток в економіці [3, с. 156]. 

Однак є ряд моментів, які негативно впливають на розвиток соціальних 

підприємств в Україні. Серед них варто відзначити відсутність правового 

забезпечення, яке, на відміну від України, присутнє у країнах Європи та 

допомагає регулювати роботу соціальних підприємств. Також їх постійно 

необхідно інвестувати внаслідок браку заощаджених коштів, адже прибуток від 

таких підприємств невисокий. Регіональні програми підтримки та розвитку 

соціального підприємництва з державної сторони виділяють також недостатню 

кількість фінансів [3, с. 157].  

Проте всупереч певним проблемам, на розвиток соціальних підприємств в 

Україні вплинуть: результативна підприємницька сфера, надання підтримки 

соціальним проєктам зі сторони місцевого самоврядування, організація 

кооперації органів місцевого самоврядування та соціальними підприємствами, 

активізації ініціативи щодо підприємницької діяльності, заохочення до 

соціального підприємництва зі сторони органів державної влади, збільшення 

суспільної відповідальності, спонукання піднесення конкуренції в економіці, 

покращення та налагодження послуг консалтингу та підготовка кваліфікованих 

кадрів для створення соціальних підприємств, покращення стану 
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інформаційного забезпечення шляхом укладання матеріалів у певних регіонах 

інформаційної бази діючого законодавства України та інформаційно-

аналітичних даних стосовно зростання та поширення соціального 

підприємництва тощо, формування мережі соціальних підприємств. 

Таким чином, бурхливий розвиток соціального бізнесу приносить досить 

високі результати і робить вагомий внесок як в економіку країни, так і в 

соціальну сферу. Основними напрямками діяльності цього сектору є соціальна 

та економічна інтеграція соціально слабких груп у суспільне життя, подолання 

безробіття та бідності, впровадження соціальних заходів. Діяльність у цих 

сферах соціального бізнесу свідчить про позитивну динаміку як економічних, 

так і соціальних показників. 
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Протягом останніх років багатьма людьми по всій Україні було 

започатковано організації з надання соціальної підтримки та послуг тим, хто їх 

потребує. Багато відданих та наполегливих людей, громадських організацій 

роблять добрі справи, реалізують важливі соціальні проєкти. 

Соціальні підприємці – це новатори, які використовують інноваційні ідеї 

та різні ресурси для вирішення соціальних проблем. Їхня діяльність 

поширюється на такі галузі, як освіта, охорона довкілля, боротьба з бідністю, 

захист прав людини. 

Останні тенденції в економічному мисленні сконцентровані на тому, що 

людські ресурси є основними факторами виробництва, а найефективніші 

інвестиції – інвестиції в людський капітал. Саме соціальне підприємництво є 

тією соціальною інновацією, що служить механізмом соціальних перетворень і 

https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-%2011/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian.pdf
https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-%2011/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nz_2018_1_18
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сталого розвитку в контексті як прибуткової, так і неприбуткової 

підприємницької діяльності. 

Найпоширеніше визначення соціального підприємництва належить Грегорі 

Дізу, який виділив п’ять факторів, що його визначають [1]: 

– прийняття на себе місії створення і підтримки соціальної цінності 

(блага); 

– виявлення й використання нових можливостей для реалізації вибраної 

місії; 

– здійснення безперервного процесу інновацій, адаптації та навчання; 

– рішучість дій, не обмежена географічним розміщенням ресурсів; 

– висока відповідальність підприємця за результати своєї діяльності – як 

перед безпосередніми клієнтами, так і перед суспільством. 

Тож соціальне підприємництво – це заснована на самоокупній основі 

господарська діяльність із виробництва соціально значущого продукту або 

послуги із застосуванням інноваційних рішень, які перетворюють на користь 

суспільства саму послугу або механізм її економічної реалізації. Кінцева мета 

якої – не лише отримання прибутку, а й виробництво продукту або послуги, 

призначеної для вирішення суспільної проблеми [2]. 

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні соціальне підприємництво як 

соціальна практика лише починає розвиватися, число реально діючих 

соціальних підприємств невелике, і найчастіше вони навіть самі не сприймають 

себе в такій якості. Будь-які істотні заходи державної або суспільної підтримки 

даного руху також поки що відсутні. 

Проте незалежні спостерігачі вважають, що Україна має реальний шанс 

стати країною, де соціальне підприємництво стане рушійною силою 

позитивних змін. 

Та на сьогоднішній день існує широке коло проблем, що виникають на 

шляху розвитку соціального підприємництва в Україні, які можна згрупувати 

наступним чином: 

1. проблеми, що пов’язані з нерозумінням природи соціального 

підприємництва з боку основних груп суспільства. Недостатнє розуміння 

владою, бізнесом і громадськістю тих переваг, які надає розвиток соціального 

підприємництва та створення соціальних підприємств в більш якісному 

виконанні завдань з надання соціальних послуг населенню, та підтримці 

громадських організацій, діяльність яких пов’язана з соціальними цілями. 

Відсутність системного підходу до популяризації соціального підприємництва, 

відсутність інформаційної мережі з питань діяльності пов’язаної з розвитком 

соціального підприємництва., і саме з цим зумовлюється прояв основних 

бар’єрів на шляху його розвитку. 

2. проблеми, що відбивають ускладнення законодавчо-адміністративного 

просування ідеї соціального підприємництва . По-перше, ухвалення законів на 

державному рівні і їх впровадження на рівні регіональних соціально-

економічних систем, місцевих громад зазвичай має тривалий період, по-друге, 

на місцевому рівні просто може не виявитися достатнього рівня ресурсного 

забезпечення процесу реалізації законодавчих актів. До того ж дається взнаки 
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відсутність сприятливого зовнішнього і внутрішнього середовища для 

створення та розвитку соціальних підприємств (відсутність законодавства яке б 

регламентувало діяльність соціальних підприємств, відсутність системного 

підходу до виховання і навчання кваліфікованих кадрів для здійснення 

діяльності у сфері соціального підприємництва; відсутність «майданчиків» для 

спілкування та обміну досвідом (в тому числі міжнародного) для діючих і 

майбутніх соціальних підприємців, відсутність системи фінансування проєктів 

по створенню соціальних підприємств). 

3. проблеми пов’язані з протиріччями у психології соціального 

підприємництва, безпосередньо, з об’єктивними відмінностями у логіці 

підприємницької і громадської діяльності. Вітчизняні початківці соціальні 

підприємці стикаються з проблемою поєднання соціальних цілей з 

довгостроковою та стійкою самоокупністю. З тими ж проблемами – протиріччя 

між соціальною та комерційною результативністю – стикалися і стикаються 

соціальні підприємці і в інших країнах, особливо у країнах з перехідною 

економікою. Проте за роки роботи соціальні підприємці та організації, які їх 

підтримують, засвоїли кілька уроків, знання яких надає їм можливість подолати 

«кризу ідентичності» соціального підприємства - бізнес або благодійність – та 

узгодити громадські та комерційні інтереси, що є вкрай важливим для 

досягнення соціальної стабільності і благополуччя; 

4. проблеми залучення фінансових коштів на першому етапі розвитку 

підприємницької діяльності, відсутність спеціальних програм кредитного та 

позикового забезпечення. Соціальному підприємству, як і будь-якому іншому 

бізнесу, необхідні інвестиції. У Європі та США ці інвестиції прийшли у формі 

венчурної філантропії - вкладу у соціальне підприємство під низький відсоток, 

без відсотка, на умовах повернення частини суми або у формі програмно-

орієнтованих інвестицій також з мінімальним поверненням. 

У США джерелом венчурного соціального капіталу стали приватні 

благодійники, в тому числі приватні фонди. У Європі, крім приватних коштів, 

доступні кредити та інвестиції в соціальне підприємництво надає та здійснює 

держава. 

На мою думку, для активізації розвитку соціального підприємництва в 

Україні потрібне: 

– прийняття закону про соціальне підприємництво, яким було б визначено 

чіткі критерії соціального підприємництва та створено правові механізми 

підтримки соціальних підприємців; 

– поширення інформації про соціальне підприємництво через ЗМІ; 

– створення спеціальних кредитних і позикових програм для залучення 

фінансових коштів на початковому етапі розвитку соціального підприємництва; 

– започаткування програм підприємницького навчання охочих для 

реалізації діяльності у сфері соціального підприємництва; 

– збільшення соціального капіталу для зростання рівня взаємодовіри та 

взаємодії у суспільстві. 

Розвиток соціального підприємництва в Україні – це тривалий процес, 

масштаб і темпи якого неможливо прогнозувати, що пояснюється 
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децентралізованим характером цих процесів. Відповідно до законодавства, у 

більшості європейських країн державні органи (особливо на місцевому рівні) 

можуть надавати привілеї соціальним підприємствам задля підтримки їхньої 

соціальної місії. Цей процес, в Україні, можна прискорити шляхом проведення 

активної соціально-економічної політики, розгляду формування соціального 

підприємництва як важливого самостійного напряму політики соціально-

економічних реформ [3]. 

Саме нарощення активності громадян через створення соціальних 

підприємств, їхня співпраця з владою дозволить розпочати в Україні вирішення 

такої актуальної проблеми. 
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА 

ОСНОВІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

 

Сучасні процеси євроінтеграції та глобалізації української економіки 

висувають на перший план проблему забезпечення сталого розвитку 

міжнародної діяльності на основі іноземного інвестування. Водночас, така 

сталість досягається завдяки зваженій оцінці сприятливості середовища 

міжнародного бізнесу для іноземних інвесторів. Таке зауваження ґрунтується 

на тому, що без зваженого процесу такої оцінки та отримання її результатів не 

можна говорити про ефективність діючих механізмів, а отже не доречно 

розробляти напрями удосконалення розвитку міжнародної діяльності на основі 

іноземного інвестування. Зазначене зумовило вибір напряму даного 

дослідження та окреслило його мету, яка полягає в обґрунтуванні науково-

методичного підходу до оцінки сприятливості середовища міжнародного 

бізнесу для іноземних інвесторів задля забезпечення сталого розвитку 

міжнародної діяльності підприємства. 

Проблематикою розвитку міжнародної діяльності підприємства на основі 

іноземного інвестування займається ряд вчених, серед яких Заха Д. [1], 

Михайленко О. [2], Красникова Н. [2], Харчук С. [3] та багато інших. 
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Проте в існуючих наукових напрацюваннях не в повній мірі розглянуто 

питання оцінки сприятливості міжнародного середовища в контексті розвитку 

іноземного інвестування та міжнародної діяльності підприємства. 

Так, перш за все, необхідно здійснити вибір оптимальної приймаючої 

країни для суб’єкта міжнародного бізнесу з точки зору мінімізації ризиків 

міжнародної підприємницької діяльності.  

Підґрунтям для вибору приймаючої країни є результати аналізу її позицій 

у поширених рейтингових системах [1]:  

– індекс глобальної конкурентоспроможності;  

– індекс економічної свободи (Іndеx оf Еcоnоmіc Frееdоm);  

– індекс залучення країн світу до міжнародної торгівлі (Еnаblіng Trаdе Іndеx); 

– індекс легкості ведення бізнесу (Dоіng Busіnеss).  

З метою вибору оптимальної приймаючої країни з позиції ефективності 

іноземних інвестицій необхідно здійснити ранжування потенційних 

приймаючих країн за агрегованим показником, що дозволяє оцінити 

сприятливість національного середовища для іноземного інвестування 

міжнародного бізнесу за окремими його складовими [2].  

Структура агрегованого показника стану бізнес-середовища країни 

представлена в таблиці 1.  

Приклад результатів аналізу представлений в таблиці 2. 

Таким чином, як видно з даної таблиці найбільш прийнятна для 

іноземного інвестування та розвитку міжнародної діяльності країна Австрія, 

тому доцільно орієнтувати міжнародну стратегію досліджуваного підприємства 

на співпрацю із Австрією [3]. 

Отже, наукова новизна даного дослідження полягає в обґрунтуванні 

науково-методичного підходу до оцінки сприятливості середовища 

міжнародного бізнесу для іноземних інвесторів задля забезпечення сталого 

розвитку міжнародної діяльності підприємства. При цьому в якості напряму 

подальших досліджень доцільно зазначити необхідність розробки підходу до 

здійснення факторного аналізу ефективності  іноземних інвестицій в 

міжнародну діяльність. 
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Таблиця 1 – Структура агрегованого показника оцінювання бізнес-

середовища країни 
Складова бізнес-

середовища 
Індикатор Посилання на ресурс 

S1 Макроекономічне 
середовище 

1. макроекономічна стабільність  
2. розмір ринку  
3. монетарна свобода 

GCІ : Mаcrоеcоnоmіc stаbіlіty 
GCІ : Mаrkеt sіzе 
ІЕF : Mоnеtаry Frееdоm 

S2 Ступінь 
економічного 
лібералізму  

1. внутрішня конкуренція  
 
2. торговельна відкритість 
 
3. фіскальна свобода 
4. проходження митних кордонів 

GCІ : Prоduct mаrkеt → Dоmеstіc 
cоmpеtіtіоn  
GCІ : Prоduct mаrkеt → Trаdе 
оpеnnеss 
ІЕF : Fіscаl Hеаlth 
DB : Trаdіng аcrоss Bоrdеrs 

S3 Інституціональне 
середовище 

1. ефективність урядової політики 
 
2. прозорість 
3. судова незалежність 
 
4. право власності 

GCІ : Іnstіtutіоns → Publіc-sеctоr 
pеrfоrmаncе 
GCІ : Іnstіtutіоns → Trаnspаrеncy 
GCІ : Іnstіtutіоns → Judіcіаl 
іndеpеndеncе 
ІЕF : Prоpеrty Rіghts 

S4 Підприємницьке 
середовище 

1. комерціалізація 
 
2. свобода бізнесу 
3. реєстрація підприємства 
4. реєстрація власності 
5. оподаткування 
6. забезпечення виконання 
контрактів 

GCІ : Іnnоvаtіоn cаpаbіlіty → 
Cоmmеrcіаlіzаtіоn  
ІЕF : Busіnеss Frееdоm 
DB : Stаrtіng а Busіnеss 
DB : Rеgіstеrіng Prоpеrty 
DB : Pаyіng Tаxеs 
DB : Еnfоrcіng Cоntrаcts 

S5 Фінансово-
інвестиційне 
середовище 

1. фінансування малого та 
середнього підприємництва 
2. стабільність фінансової 
системи 
3. отримання кредитів 
4. захист інвесторів 
(міноритарних) 
5. свобода інвестицій 

GCІ : Fіnаncіаl systеm → Fіnаncіng 
оf SMЕs 
GCІ : Fіnаncіаl systеm → Stаbіlіty 
 
DB : Gеttіng Crеdіt 
DB : Prоtеctіng Mіnоrіty Іnvеstоrs 
 
ІЕF : Іnvеstmеnt Frееdоm 

S6 Інфраструктурне 
середовище 

1. наявність та якість 
транспортної інфраструктури 
2. якість електропостачання 
 
3. кількість інтернет-користувачів 
4. культура підприємництва 
 
5. витрати на НДДКР 
 

GCІ : Іnfrаstructurе → Trаnspоrt 
іnfrаstructurе 
GCІ : Іnfrаstructurе→ Еlеctrіcіty 
supply quаlіty 
GCІ : ІCT аdоptіоn → Іntеrnеt usеrs 
GCІ : Busіnеss dynаmіsm → 
Еntrеprеnеurіаl culturе 
GCІ : Іnnоvаtіоn cаpаbіlіty → R&D 
еxpеndіturеs 

S7 Ринок праці 1. захист прав робітників 
 
2. кооперація на ринку праці 
3. свобода праці (трудових 
відносин) 

GCІ : Lаbоur mаrkеt → Wоrkеrs’ 
rіghts 
GCІ : Lаbоur mаrkеt → 
Cооpеrаtіоn іn lаbоur-еmplоyеr 
rеlаtіоns 
ІЕF : Lаbоr Frееdоm 

 

http://www.doingbusiness.org/Rankings
http://www.doingbusiness.org/Rankings
http://www.doingbusiness.org/Rankings
http://www.doingbusiness.org/Rankings
http://www.doingbusiness.org/Rankings
http://www.doingbusiness.org/Rankings
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Таблиця 2 – Результати аналізу структури агрегованого показника стану 

бізнес-середовища країн 2020 р. 
Назва індексу Грузія Казахстан Австрія Чехія Китай 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності Thе 

Glоbаl Cоmpеtіtіvеnеss Іndеx 

60,6 62,9 76,6 70,9 73,9 

Індекс економічної свободи 

Іndеx оf Еcоnоmіc Frееdоm 

77,2 71,1 73,9 73,8 58,4 

Індекс залучення країн світу до 

міжнародної торгівлі Еnаblіng 

Trаdе Іndеx 

5,93 4,45 5,43 5,41 4,33 

Індекс легкості ведення бізнесу 

Dоіng Busіnеss 

Місце 

7=6,8 

Місце 

25=6,1 

Місце 

27=6,0 

Місце 

41=5,4 

Місце 

31=5,8 

Агрегований показник стану 

бізнес-середовища країни 

37,6 36,1 40,48 38,87 35,6 
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БАЛІВ 

 

Питання конкурентоспроможності підприємств − суб’єкта міжнародного 

бізнесу є досить актуальним для тих підприємств, сфера комерційної та 

виробничої діяльності яких розповсюджується на зарубіжні країни. При цьому, 

ключову роль у забезпеченні конкурентоспроможності продукції та послуг 

відіграє зовнішньо-економічна діяльність підприємства, роль якої як 

зовнішнього фактору економічного росту в сучасних умовах постійно зростає, 

посилюється вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни але й 

кожного господарського суб’єкта. 

 Питанням підвищення міжнародної конкурентоспроможності на різних 

рівнях присвячено чимало ґрунтовних наукових праць в українській і світовій 

економічній науці. Вагомий внесок в розробку цього напрямку науки здійснили 

такі відомі українські науковці, як Л. Антонюк, О. Білорус, В. Гальчинський, 

В. Геєць, В. Дергачова, О. Кузьмін, Д. Лук’яненко, Ю. Макогон, В. Новицький, 

Ю. Пахомов, Л. Піддубна, А. Поручник, В. Шнипко, Т. Циганкова та інші. 

 Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів 

визначення рівня конкурентоспроможності підприємства − суб’єкта 

міжнародного бізнесу методом балів. 

Підприємство, що виходить на зовнішній ринок, стикається з принципово 

новим конкурентним середовищем. В умовах світового ринку конкурують не 

лише окремі виробничо-господарські одиниці, насамперед конкурують 

капітали різних країн, тобто йдеться про міжнаціональну конкуренцію в 
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глобальному просторі. Окрім цього, в умовах міжнародного конкурентного 

середовища підприємство стикається з набагато більшою кількість учасників 

конкурентних відносин, які різняться за своїми економічними, технологічними, 

маркетинговими характеристиками. Кожне підприємство прагне отримати 

якомога вищі економічні результати від своєї діяльності, незалежно від того, діє 

воно в межах національних кордонів чи в умовах світового ринку [2, с. 115]. 

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства 

(організації) – це застосування комплексу заходів з боку держави і окремих 

підприємств, спрямованих на подолання негативних наслідків конкуренції та 

досягнення необхідного рівня конкурентоспроможності на міжнародному 

ринку. Такий комплекс заходів складається з відповідних законодавчих актів і 

програм, які повинні забезпечити підвищення конкурентоспроможності 

підприємства [3, с. 110]. 

У свою чергу, оцінка конкурентоспроможності підприємства – це 

визначення її рівня, що дає певну відносну характеристику здатності 

підприємства конкурувати на певному ринку. Отже, конкурентоспроможність 

підприємства виступає агрегованим показником його конкурентних 

можливостей та здатності оперативно реагувати та пристосовуватися до 

чинників мінливого зовнішнього середовища. 

Оцінюючи конкурентоспроможність суб’єкта господарювання, можна 

вирішити низку завдань, серед яких: визначити рівень конкурентоспроможності 

у конкретний момент часу, простежити тенденції зміни 

конкурентоспроможності за досліджуваний період, виявити «вузькі» місця та 

резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства. Сьогодні не існує 

однозначних підходів до методології дослідження конкурентоспроможності 

підприємства та складу показників у межах відповідних методів її оцінювання. 

Розглянемо більш детально визначення рівня конкурентоспроможності 

підприємства – суб’єкта міжнародного бізнесу методом балів, який є 

аналітичним. 

Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 

базуються на здійсненні розрахунково-аналітичних операцій з вхідними 

даними. При цьому залежно від конкретної методики аналізу застосування цих 

методів може передбачати як прості арифметичні операції, так і досить складні 

розрахунки [1, с. 11]. 

Метод балів дозволяє визначити узагальнюючу кількісну оцінку 

становища підприємства в конкурентній боротьбі при наявності кількох 

конкурентів. Для цього складається матриця оціночних показників кількох 

підприємств, з якої вибирається найкраще значення, котрому присвоюється 

визначене бальне значення (Бмах). Далі проводиться розрахунок балів, 

отриманих іншим підприємством за даним оціночним показником шляхом 

порівняння їх фактичних значень з найкращими в даній сукупності: 
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де Зіj – фактичне значення і–го оціночного показника по j–тому 

підприємству; 

Зін – найкраще значення і-го оціночного показника по даній сукупності; 

Бмахі – максимально встановлений бал оцінювання окремого показника.  

Рівень значущості (ЗНі) окремих оціночних показників задається 

експертно. Отримання узагальненої бальної оцінки конкурентоспроможності з 

використанням наступної формули: 

 

 

 

 

Застосування даного методу дозволяє не тільки визначити основних 

конкурентів та місце в конкурентній боротьбі підприємства, а й оцінити ступінь 

його наближення до найбільш конкурентоспроможного підприємства. 

Таким чином, метою оцінки конкурентоспроможності підприємства є 

виявлення та оцінка факторів, що впливають на ставлення споживачів до 

підприємства та його продукції і які дають можливість вступати у конкуренцію 

з іншими продуцентами та перемагати в ній. Конкурентоспроможність 

підприємства може бути оцінена тільки шляхом порівняння умов, ресурсів та 

результатів діяльності підприємства з певною групою підприємств, що визнані 

його конкурентами. Метод балів дозволяє визначити узагальнюючу кількісну 

оцінку становища підприємства – суб’єкта міжнародного бізнесу в 

конкурентній боротьбі при наявності кількох конкурентів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ МАК-КІНСІ 

 

На сьогодні конкуренція відіграє ключову роль у отриманні прибутків на 

підприємствах. Тобто, за наявності конкурентних переваг, підприємство має 

більше можливостей у здійсненні ефективної діяльності, ніж інші учасники 

ринку.  
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Дане питання досліджували вітчизняні та зарубіжні науковців, а саме: 

Бердар М., Гаврилюк І., Герасимчук З., Каніщенко О., Портер М., Резніков О., 

Фатхутдінов Р. та інші.  

Доцільним є розгляд поняття категорії «конкурентоспроможність». Вона 

являє собою порівняльну характеристику, яка відображає ступінь переваг над 

підприємствами-конкурентами за сукупністю оціночних показників діяльності 

на певних ринках за певний проміжок часу [4, с. 365]. 

З одного боку, країна з високим рівнем конкурентоспроможності надає 

підприємствам деякі можливості, які в подальшому можуть стати їх 

конкурентними перевагами. Це може бути як продуктивна, так і ефективна 

державна політика та інше. 

З іншого − міжнародний досвід свідчить, що статусу лідера у світовій 

економіці, у культурному та соціальному розвитку досягають лише ті країни, 

які спроможні забезпечити світову якість продукції та послуг. Це створює їх 

виробникам конкурентні переваги, а споживачам – комфортні умови життя.  

Важливо зазначити, що сьогодні не існує однозначних підходів до 

методології дослідження конкурентоспроможності підприємства та складу 

показників у межах відповідних методів її оцінювання. Тому, узагальнивши 

результати наукових досліджень із цього питання, пропонуємо детальніше 

розглянути матричний метод Мак-Кінсі. 

Модель McKіnsеy дозволить менеджерам в загальному оцінити рівень 

ефективності їх функціонування та готовності до змін, а також прийняти 

зважені рішення щодо управління потенційними ризиками та витратами, що 

супроводжують необхідні зміни. Модель McKіnsеy призначена для виявлення 

протиріч в роботі компанії і налагодження бізнес-процесів. 

На даний час модель отримала світове поширення і захопила довіру 

багатьох бізнесменів та професіоналів зі стратегічного менеджменту і 

маркетингу, які застосовують її для побудови та оптимізації правильних бізнес-

процесів всередині компанії. Перевага моделі (у порівнянні з іншими моделями 

оцінки мікросередовища компанії) в тому, що вона робить акцент на 

значущості людського чинника в розвитку компанії і розглядає структуру 

підприємства не тільки з боку наявних матеріальних цінностей.  

Модель була розроблена співробітниками компанії «McKіnsеy» для оцінки 

ефективності діяльності організації шляхом наочного аналізу семи основних 

елементів фірми: стратегії, навичок, спільних цінностей (корпоративної 

культури), структури, співробітників, систем і стилю. Назва моделі пов’язана із 

тим, що всі її компоненти, які підлягають оцінці, починаються з англійської 

літери S: Strаtеgy, Skіlls, Shаrеd Vаluеs, Structurе, Stаff, Systеms, Stylе [1, с.15]. 

Більш детальну характеристику елементів зображено у таблиці 1 [3, с. 3]. 
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Таблиця 1 – Складові елементи моделі Мак-Кінсі та їх характеристика 
Складові елементи Характеристика 

Strаtеgy-Стратегія Це план розвитку організації відповідно до цілей бізнесу. Вона 
спрямована на визначення пріоритетів та потреб компанії, 
забезпечення успішності її діяльності. 

Skіlls-Навички Сукупність практичних навичок та компетенцій, якими володіє 
персонал підприємства, а також відмінні риси, властиві компанії, 
завдяки яким вона виділяється на фоні конкурентів. 

Shаrеd Vаluеs-
Спільні цінності 

Ціноутворюючий елемент концепції, що відображає стандарти і 
норми роботи в компанії, принципи взаємодії співробітників, їх 
ставлення до діяльності організації, своєї праці і місця в ній. 

Structurе-Структура Організаційна ієрархія компанії, яка координує та інтегрує процеси 
між рівнями керівництва всередині організації. 

Stаff-Співробітники Це комплекс інструментів мотивації і винагороди співробітників, 
розвитку і підтримки їх лояльності по відношенню до компанії. 

Systеms-Системи Сюди належать повсякденні процедури, такі як: прийняття рішень, 
інформування цільових аудиторій, комунікація всередині організації. 

Stylе-Стиль Це те, яким чином ведуть себе вищі посадові особи компанії і 
планують робочий день, яка їхня роль в прийнятті рішень щодо 
розвитку бізнесу. 

Перевірена часом, модель McKіnsеy надає керуючим особам організації 

зрозуміле, доступне і системне керівництво для аналізу головних внутрішніх 

чинників розвитку компанії і її перспектив.  

Перевага концепції полягає в можливості:  

− самостійного осмислення управлінської кон’юнктури і способів її 

коригування;  

− обліку найбільшого числа організаційних чинників;  

− створення цілісної картини управління підприємством;  

− акцентування уваги на процесах взаємодії людей.  

Модель McKіnsеy широко використовується в комплексі з іншими 

інструментами маркетингу і менеджменту та дозволяє ефективно 

налагоджувати бізнес-процеси в організації. 

Таким чином, використовуючи модель McKіnsеy 7-S, можна знайти шляхи 

покращання внутрішніх бізнес-процесів підприємства, оптимізувати 

організаційну структуру, спрогнозувати можливі зміни кожного із семи 

елементів підприємства, правильно здійснювати можливу реорганізацію 

підприємства, підвищити рівень ефективності використання ресурсів та 

оптимізувати склад і кількість працівників, а також визначити 

найоптимальніший спосіб та інструменти реалізації стратегії розвитку 

підприємства з переробки плодоовочевої продукції.   

Список використаних джерел: 

1. Балабанова Л.В., Кривенко А.В. Управління конкурентоспроможністю 

підприємств на основі маркетингу: монографія. Донецьк: Дон ГУЕТ ім. Туган-

Барановського, 2014. 147 с. 

2. Віткін Л. Усунення технічних бар’єрів у торгівлі товарами та послугами. 

Гармонізація процедур сертифікації та стандартизації в Україні та ЄС. 

Європейська інтеграція та Україна. 2012.  С.179-198. 



184 

3. Проєкт Україна в світі. Огляд міжнародних індексів. Фонд «Ефективне 

управління». URL: http://www.fеg.оrg.uа/uа/cms/оpіsаnіе_іndеksоv.html (дата 

звернення: 22.10.2021).  

4. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: підручник. Тернопіль: Економічна 

думка, 2016. 390 с. 

 

 

Марина Ткач, 4 курс, група СЗ-41д 

Науковий керівник: Ірина Юрчик, к.е.н. 

Вінницький торговельно економічний інститут КНТЕУ 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

Громадянське суспільство – це громадськість з активною життєвою 

позицією, люди, залучені до діяльності ініціативних груп, громадських 

об’єднань. Це суспільство, в якому втручання політичної влади у життя 

громадян зведене до мінімуму: громадяни з власної ініціативи створюють 

форми економічного, соціального та культурного життя, що відповідають їхнім 

потребам. Характерною рисою громадянського суспільства є його 

відокремленість, незалежність від держави. 

Становлення місцевого самоврядування в цілому неможливе без активної 

участі громадянських структур як чинників стимулювання ініціативи й 

творчості. Проблема громадської ініціативи в Україні не викликає сумніву 

стосовно своєї актуальності. Особливо гостро це питання стоїть у площині 

соціальної роботи. Його вирішення пов’язане, передусім, із залученням 

соціально вразливих, «відокремлених» від суспільства, маргінальних груп до 

процесу обговорення реальних потреб. 

Особливість підходу активізації громади полягає в тому, що пересічні 

люди визначають власні потреби, виробляють рішення і працюють, щоб 

виконати його. Пересічні громадяни вчаться, як працювати разом ефективно, 

здійснювати планування, розподіляти та залучати ресурси, оцінювати 

результати роботи. Вони можуть отримувати допомогу та підтримку від 

фахівців соціальної сфери, але саме члени громади, а не фахівці, контролюють 

процес вирішення певної проблеми . 

Участь громади у розвитку надання соціальних послуг можна розглядати 

як спосіб – для стимулювання громадян долучатися до обговорення шляхів 

надання послуг на місцевому рівні, і водночас, і як мету, оскільки залучення до 

участі є ключовим методом розвитку навичок та спроможностей окремих осіб 

та громад щодо мобілізації та залучення, створення можливостей для того, щоб 

голос соціально вразливих верств населення, голос громад був почутим. Участь 

громадськості й розвиток громад має бути шляхом, що уможливлює роботу з 

людьми, виходить з потреб людини і базових принципів рівності, соціальної 

справедливості й залучення до процесів прийняття рішення. 

http://www.feg.org.ua/ua/cms/opisanie_indeksov.html
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Соціальна робота в громаді тісно пов’язана з ініціацією створення 

громадських організацій та спрямована на налагодження активної співпраці між 

урядовим та неурядовим сектором. Згідно з чинним законодавством в Україні 

функціонує достатньо розгалужена система неурядових організацій, об’єднаних 

за різними цілями та функціями: 

– громадські організації – це об’єднання громадян, створені для 

задоволення, представлення і захисту законних соціальних, економічних, 

культурних, національних, вікових, творчих і інших інтересів своїх членів;  

– благодійні фонди – недержавні організації, головною метою діяльності 

яких є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих 

категорій осіб; 

– спілки (асоціації) – добровільні об’єднання юридичних осіб, що створені 

для представлення інтересів засновників та утримуються за рахунок їх внесків 

[1, с. 122].  

Робота в громаді пов’язана із впровадженням змін, які досить часто 

сприймаються неоднозначно, а іноді викликають опір та конфлікти. Успіх 

роботи у громаді полягає не у відсутності конфліктів, а у спроможності 

громади спільно і конструктивно їх долати. Етика впровадження змін вимагає 

постійного переконання людей у необхідності та користі нововведень шляхом 

інформування, просвіти і спілкування, участі й залучення; надання допомоги і 

підтримки тим, хто проходить через процес змін, переговорів і пошуку згоди. 

Громадська діяльність реалізується більш успішно, коли люди, які її 

розвивають, усвідомлюють і розуміють проблеми, з якими їм доведеться мати 

справу, потреби представників громади. Украй важливо адекватно оцінити 

проблему або потребу, задоволенням якої прагне займатися ініціативна група. 

Людські ресурси відіграють провідну роль у соціальній роботі на рівні 

громади. Людській ресурс – це головне багатство будь-якої організації, він 

визначає її потенціал як з точки зору окреслення стратегічних перспектив, так і 

з точки зору виконання поставлених завдань. Саме звичайні люди є тією 

рушійною силою, що дозволяє досягати змін – люди втілюють свої мрії та 

бажання в життя, перетворюючи можливості на реальність. Але, вочевидь, 

недостатньо просто гарним людям зібратися разом, чимало залежить від того, 

яким чином вони зорганізуються, наскільки будуть скоординованими їхні дії, 

наскільки вони поділятимуть основні цінності, принципи діяльності, наскільки 

будуть націленими на виконання завдань та готові брати відповідальність на 

себе, наскільки стануть командою, партнерами тощо. 

Отже, узагальнюючи широкий спектр можливостей і завдань 

громадянського суспільства, серед основних завдань цієї системи недержавних 

відносин можна окреслити самоорганізацію і взаємодію громадян з метою: 

– запобігання узурпації державної влади будь-якими її суб’єктами; 

– пошуку консенсусу в системі реалізації базових соціальних цінностей 

при усвідомленні особою інтересу суспільства, держави як свого власного 

інтересу; 

– практичного вирішення суспільних проблем. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

Україна має досить потужну транспортну систему, що спроможна 

виконувати значний обсяг міжнародних перевезень. Проте останнім часом 

спостерігається поступове зменшення ефективності її діяльності, що 

відображається, зокрема у зменшенні обсягів міжнародних перевезень вантажів 

та пасажирів. Причин такого стану багато, тому є велика потреба в наукових 

дослідженнях основних недоліків в управлінні міжнародними перевезеннями та 

визначенні заходів з підвищення його ефективності. Дослідження проблем 

підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями є наразі 

дуже актуальним.  

Вагомий внесок у дослідження методичних підходів щодо оцінки 

ефективності міжнародних перевезень підприємств розроблено у працях таких 

вчених Є.А. Бузовського, В.Г. Василенко, М.Г. Вергун, В.А. Гоберман, 

Л.Ф. Кормакова, В.І. Котелянець, А.В. Петрик, О.І. Пилипченко, М.І. Пугачова, 

В.А. Свободіна та інші. Вчені звертають увагу на те, що раціональне 

використання транспорту є однією із головних умов підвищення ефективності 

міжнародних  перевезень підприємств.  

Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів організації 

і підвищення ефективності міжнародних перевезень. 

Транспортна система України включає понад 22 тис. км залізничних колій, 

що взаємодіють із залізницями 7 сусідніх країн і на яких функціонує 40 

міжнародних залізничних переходів, близько 170 тис. км автомобільних доріг, 

30 аеропортів, де діє 130 злітних смуг, 18 державних морських торговельних 

портів (МТП) загальною технологічною потужністю понад 170 млн. т, 4 рибних 

порти, 13 приватних портових пунктів і причалів, понад 42 тис. км 

нафтогазопроводів. Щодоби вітчизняна транспортна система перевозить 

близько 2,2 млн. т вантажів і понад 19 млн. пасажирів [3, с. 59]. Ця потужна 
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система є невід’ємною складовою міжнародної транспортної системи, її роль у 

здійсненні міжнародних перевезень важко переоцінити.  

Міжнародним перевезенням слід вважати переміщення вантажу, пасажирів 

та їх багажу пошти, здійснюване одним або декількома видами транспорту, за 

умови що таке переміщення має міжнародний характер. На "міжнародність", 

тобто можливий зв’язок приватноправових правовідносин у сфері перевезень з 

більш, ніж одним правопорядком, вказує наявний у їх фактичному складі 

іноземний елемент. 

Більшість фахівців вважає, що визначальним з погляду іноземного 

елементу, який надає перевезенню характеру міжнародного, є сам процес 

переміщення об’єкта перевезення територією двох чи більше держав. Тобто 

іноземний елемент обов’язково має бути в об’єктній складовій правовідносин 

перевезення. Суб’єктна складова іноземного елементу правовідносин 

перевезення до уваги не береться. 

Проте, Україна втрачає транзитні вантажі. До головних системних 

чинників втрати Україною транзиту слід віднести наступні: 

1. Цілеспрямована політика Росії щодо виключення України з транзитних 

потоків. Для цього наш східний сусід використовує весь арсенал доступних 

засобів, починаючи від протекціоністської політики по відношенню до власних 

транспортних підприємств і закінчуючи прямим нищенням транспортної 

інфраструктури на сході України руками терористів і російських найманців.  

2. Недостатність темпів та обсягів розбудови транспортної 

інфраструктури, техніко-технологічне відставання якої суттєво здорожує 

процес доставки товару та призводить до переорієнтації транспортних потоків в 

обхід території України.  

3. Відсутність належного сервісу та уваги до потреб клієнтів з боку 

державних транспортних монополій та державних контролюючих органів та 

служб. Експедитори та вантажовласники нарікають на недостатню швидкість 

перевезень, відсутність гарантій збереження вантажів, високий рівень 

транспортних тарифів та необґрунтовані затримки з боку перевіряючих органів 

на кордонах України, тобто не витримуються всі три головні умови транзиту – 

час, вартість та безпека доставки вантажу.  

4. Відсутність послідовної державної політики щодо розвитку транзитного 

потенціалу України та розбудови пріоритетної транспортної мережі. В Україні 

досі відсутнє стратегічне бачення конкурентних переваг транспортно-

дорожнього комплексу порівняно з іншими країнами, перспектив розвитку 

транзитних вантажопотоків з урахуванням кон’юнктури світового ринку 

товарів і глобальної виробничої спеціалізації країн. 

На нашу думку, ключовим чинником забезпечення ефективності 

транспортного обслуговування міжнародних перевезень є наявність точної і 

об’єктивної оцінки його результатів. Аналіз показників оцінки ефективності 

міжнародних транспортних перевезень дозволив відмітити як позитивні 

сторони, наприклад, урахування фактору часу, так і негативні - неврахування 

технології конкретного перевезення на витрати щодо його здійснення. 

Запропонований критерій оцінки ефективності міжнародних вантажних 
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перевезень дозволяє оцінити витрати споживача транспортних послуг на 

конкретне перевезення, враховуючи технологію його здійснення. Критерієм, що 

дозволяє оцінити систему сервісу, як з позиції постачальника, так і з позиції 

одержувача послуг, є рівень транспортного обслуговування. Важливо, що 

ефективність діяльності експедиторського підприємства перш за все 

визначається ефективністю використання вантажного транспортного засобу, 

тобто можливість здійснювати перевезення з найменшими матеріальними й 

трудовими витратами. Однак, транспортні витрати і сервіс, як правило 

перебувають у прямо пропорційній залежності. Якісний сервіс завжди є досить 

дорогим, і зростання витрат, зазвичай, тільки поліпшує його 

Таким чином, для подальшого розвитку, підвищення ефективності 

міжнародних вантажних перевезень та реалізації транзитного потенціалу 

України доцільно провести більш детальне вивчення проблем міжнародних 

вантажних перевезень в українських реаліях, їх причини та напрямки 

вирішення. Перспективами подальших досліджень виступає формування 

комплексної системи протидії виявленим перешкодам здійснення міжнародних 

вантажних перевезень на основі поєднання зусиль з боку органів державної 

влади та суб’єктів господарювання.  
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

 

Проблема управління економічними ризиками, подолання невизначеності 

в умовах фінансово-економічної кризи та посткризовий період є актуальною 

для кожного сектору економіки. Будь-яке підприємство, незалежно від його 

розміру, обсягів виробництва, форми власності відчуває на собі вплив 

різноманітних ситуацій та непередбачених обставин на всіх рівнях управління. 

Це все вимагає якісної реакції на усю сукупність фінансово-економічних 

ризиків зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкта господарювання.  

Дослідженням питання економічних ризиків підприємства займались як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені, а саме: Кравченко В., Соломенко О., Білоус В., 
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Бінько І., Блекмор Н., Онейа Г., Мюллер П. та інші. Визначення поняття 

«управління ризиками» формується та змінюється відповідно до цілей 

організацій та виду господарської діяльності. Але, на думку вчених, перш за 

все, це складова корпоративного управління підприємством, яка 

впроваджується з метою здійснення циклічного та безперервного контролю за 

наявними ризиками для досягнення поставлених цілей організації [3, с.40]. 

Процес управління ризиком містить низку етапів, алгоритм яких 

зображено на рисунку 1 [2, с.72].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм управління ризиками 

 

Запропонована послідовність етапів найбільш повно відображає сутність 

процесу управління ризиком і містить вирішення завдань, спрямованих на 

досягнення основної мети управління ризиком – запобігти банкрутству 

підприємства і забезпечити отримання прибутку при найменших втратах. 

Важливим кроком створення ефективного механізму управління ризиками 

міжнародного підприємства є формування нормативно-методичної бази ризик-

менеджменту в межах фірми, яка б дозволила організаційно забезпечити 

процес, чітко розмежувати обов’язки між його учасниками [1, с.98]. 

Інтегрованість системи управління ризиками торговельного підприємства 

вимагає імплементації в існуючі структури управління та бізнес процеси 

підприємств систем ризик-менеджменту. Цей шлях є найбільш придатним для 

середніх та дрібних за масштабами діяльності підприємств торгівлі, фінансове 

становище яких є задовільним. Адже ці суб’єкти господарських відносин мають 

у своєму розпорядженні обмежені ресурси для створення відповідних задачам, 

що вирішуються структурних підрозділів в своїх організаційних структурах 

управління. 

Як доводить аналіз робіт зарубіжних вчених, захист від сукупного ризику в 

переважній більшості випадків є менш витратним, ніж витрати для управління 

кожним елементом ризику окремо.  

Однак, вагомою передумовою якісного функціонування механізму 

управління ризиками підприємства є впровадження в корпоративну культуру 
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персоналу такої риси, як обізнаність про ризики та самоконтроль співробітників 

усіх рангів над рівнем ризику в їх зоні та їх відповідальності [4, с.106]. 

Слід зазначити, що процес управління ризиком пов’язаний з вирішенням 

певного переліку завдань, а саме:  

− аналізом потенційних небезпек; зіставленням можливих втрат і 

доходів;  

− вибором прийнятної альтернативи;  

− здійсненням заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків 

небажаного розвитку подій. 

Далеко не всі суб’єкти господарської діяльності, мають у своїй структурі 

відділи ризик-менеджменту або фахівців відповідного профілю, а ті 

підприємства, що мають у своїй структурі ці підрозділи або відповідних 

фахівців − іноді витрачають свою діяльність на дослідження, аналіз та оцінку 

всього спектру ризиків, не фокусуючи свою увагу на тих, з якими 

безпосередньо мають справу підприємства в процесі ведення господарської 

діяльності. Це все призводить до значного зростання затрат ресурсів, як 

грошових, так інтелектуальних та інформаційних. 

Враховуючи сучасні тенденції розвитку української економіки, мінливість 

зовнішнього та внутрішнього середовищ господарювання, необхідність пошуку 

нових і більш досконалих систем управління, які забезпечили б надійність 

функціонування підприємства і його стабільний розвиток, розуміння процесу 

управління ризиком як частини стратегічного менеджменту підприємства ми 

дійшли до висновку, що стійке функціонування підприємства потребує 

комплексної системи управління ризиками, яка має бути органічно 

інтегрованою в систему управління підприємством. 
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СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЖИТТІ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 
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Соціальні технології тісно пов’язані з етикою соціальної роботи, етичними 

принципами соціального захисту і підтримки. Соціальні технології наявні 

практично в усіх аспектах соціальної динаміки: індивідуальної взаємодії, 

групової і міжгрупової взаємодії. Тобто соціальні технології мають свої власні 

теоретичні підходи, служать перехідним містком між реальною практикою і 

високою теорією. З плином часу кількість осіб, які мають функціональні 

обмеження в Україні, як і всьому світі, зростає. Оскільки викоренити 

інвалідність як явище неможливо, суспільство повинно спрямувати зусилля на 

те, щоб ці люди стали повноцінними членами суспільства, розділяли людські 

цінності, ієрархізували їх на основі оцінки стану свого здоров’я та 

реалізовували свої інтереси відповідно до власних особливих потреб. Не 

завжди можна подолати фізичний недолік людини, але потрібно зробити все, 

щоб навчити людей з певними вадами осмислено і продуктивно 

самореалізовуватись у суспільстві. Ця проблема стосується як самих людей з 

обмеженими можливостями так і інших членів суспільства.  

Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є 

гуманне та дбайливе ставлення до людей, які позбавлені можливості вести 

повноцінне життя внаслідок фізичних або психічних вад. На жаль, в Україні 

історично склалася ситуація, за якої означена категорія людей залишилася 

ізольованою від соціуму, адже відкрите обговорення проблем людей з 

особливими потребами було непопулярним, замовчувалося. Між тим сьогодні у 

цілому світі простежується тенденція до формування нової соціокультурної 

норми — поваги до людей з особливими потребами. Із основних завдань 

держави та інших соціальних інститутів є створення для осіб з 

функціональними обмеженнями необхідних умов для подолання перешкод, що 

стоять на заваді повноцінному житті у соціумі. Головною проблемою, яка 

потребує вирішення, є подолання соціальної ізоляції таких людей, обмеженості 

в можливостях їх спілкування, навчання, пошуку можливостей заробітку. 

Особи з проблемами зору, слуху, люди з порушеною координацією руху, 

повністю або частково паралізовані визнаються як люди з обмеженими 

можливостями в силу помітних відхилень від нормального фізичного стану 

людини. Людьми з обмеженими можливостями визнаються також особи, які не 

мають зовнішніх відмінностей від звичайних людей, але страждають 

захворюваннями, що не дозволяють їм працювати в різних сферах так, як це 

роблять здорові люди. Наприклад, людина, що страждає на ішемічну хворобу 

серця, не здатна виконувати важкі фізичні роботи, але розумова діяльність їй 

цілком під силу. 
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Отже, особа яка має функціональні обмеження – це особа, яка має 

тимчасові або постійні порушення у фізичному та (або) психічному розвитку і 

яка потребує особливих умов в процесі життєдіяльності. 

Протягом останніх 30-ти років у світі склалися стійкі тенденції і механізми 

формування соціальної політики щодо людей з обмеженими можливостями, 

виявлена підтримка урядів різних країн у розробці підходів до вирішення 

проблем цієї соціальної групи і надання допомоги державним і громадським 

інститутам у визначенні і реалізації політики, адресованої людям з обмеженими 

можливостями.  

Технології соціального обслуговування включають сукупність соціальних 

послуг (догляд, організація харчування, сприяння в наданні медичних, 

правових, соціально-психологічних і матеріальних видів допомоги, допомоги в 

професійній підготовці, працевлаштуванні, організації дозвілля, сприяння в 

організації ритуальних послуг та ін.), які надаються людям з обмеженими 

можливостями вдома або в установах соціального обслуговування незалежно 

від форм власності. 

У роботі із особою, яка має функціональні обмеження, соціальному 

працівнику необхідно знати правові, відомчі документи, що визначають статус 

інваліда. Загальні права людей з обмеженими можливостями сформульовані в 

Декларації ООН "Про права інвалідів". Ось кілька витягів з цього правового 

міжнародного документа: "люди з обмеженими можливостями  мають право на 

повагу їх людської гідності"; "люди з обмеженими можливостями  мають ті ж 

громадянські і політичні права, що й інші особи"; " люди з обмеженими 

можливостями мають право на заходи, призначені для того, щоб дати 

можливість придбати якомога більшу самостійність"; " люди з обмеженими 

можливостями мають право на медичне, технічне або функціональне лікування, 

включаючи протезні та ортопедичні апарати, на відновлення здоров’я і 

положення в суспільстві, на освіту, ремісничу професійну підготовку та 

відновлення працездатності, на допомогу, консультації, на послуги з 

працевлаштування та інші види обслуговування"; "особи з обмеженими 

можливостями повинні бути захищені від якої б то не було експлуатації". 

В 1991 році був прийнятий Закон України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні", в якому вперше у вітчизняному законодавстві 

пріоритетом соціальної політики держави стосовно людей з обмеженими 

можливостями стає реабілітація. 

Оскільки обмеження в фізичних можливостях є захворюванням, що 

супроводжується стійкою втратою працездатності, то можна зробити висновок, 

що з точки зору причини виникнення, обмеження в фізичних можливостях є 

медичною проблемою, а з точки зору наслідків цього захворювання, вона – 

проблема соціальна. 

Люди з особливими потребами суттєво обмежені у своїй життєдіяльності, 

а це призводить до їх соціальної дезадаптації, оскільки у зв’язку з хворобою 

значно ускладнюється процес їх самообслуговування, навчання, набуття 

професійних навичок. На шляху їх інтеграції у суспільство виникає ряд бар’єрів 

соціально-психологічного, матеріального, побутового і морального характеру. 
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Проблеми людей з функціональними обмеженнями можуть бути вирішені 

настільки, наскільки суспільство готове змінити своє ставлення до людей, які 

мають певні вади, щоб включити їх в соціальне життя. 

Отже, соціальна технологія — це, насамперед, розробка методів і методик 

результативного, раціонального і цілеспрямованого соціального впливу. Однак 

цей вплив не зводиться до сукупності механічного набору операцій. У 

технологічній послідовності ці операції скоординовані й субординовані, 

упорядковані та регламентовані. 
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У сучасній соціальній державі соціальні інновації формують інноваційне 

середовище, яке сприяє науково-технічним, технологічним та інформаційним 

нововведенням, забезпечують їх прискорення, підвищують ефективність 

використання нової техніки і технологій, скорочують інноваційні витрати. Саме 

соціальне підприємництво є тією соціальною інновацією, яка служить 

механізмом соціальних перетворень і сталого розвитку в рамках неприбуткової 

або прибуткової підприємницької діяльності. 

Місія соціального підприємництва набуває особливої цінності в період 

економічної кризи, оскільки, по-перше, в цей час загострюються соціальні 

проблеми, і їх вирішення стає життєво важливим для існування суспільства. 

Значний внесок у теоретико-методологічні та емпіричні дослідження 

соціальних інновацій та соціального підприємництва ми знаходимо у таких 

дослідників: Ю. Попов, Ф. Бородкін, А. Московська, Л. Тарадіна, М. Баталіна. 

Метою тез є визначення основних аспектів організації соціального 

підприємництва в сфері торгівлі. 

Соціальне підприємство є формою комерційного підприємства, де 

власність, контроль, та багатства розподіляються рівномірно, що сприяє більш 

відкритому та чесному суспільству [1]. 

Соціальне підприємство засноване на цінностях рівності власності та 

розподілу багатства, рівного залучення і солідарності з людьми з усього світу, 
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чесності у досягненні цілей, відкритості у питаннях діяльності, а також балансу 

між комерційною складовою, соціальною відповідальністю та турботою про 

навколишнє середовище. 

Соціальне підприємство є привабливим для працівників так як вони у 

рівній мірі володіють ним та здійснюють над ним контроль. Працівники знають 

що вони самі контролюють як витрачаються прибутки підприємства. Соціальне 

підприємство також є привабливим і для клієнтів, так як вони отримують 

більше того, за що вони платять: додатковою вартістю є те, що клієнт знає що 

частина прибутків соціального підприємства буде використана на соціальні та 

екологічні цілі  [1, с. 142]. 

В основі організації соціального підприємництва в сфері торгівлі лежать 

наступні принципи: 

− підприємство перебуває у спільній власності його членів, основою якої є 

рівний розподіл акцій; 

− членство визначається статутом організації; наприклад, членами можуть 

бути співробітники, місцеві жителі, клієнти та користувачі; 

− демократичне прийняття рішень (одна людина - один голос); 

− доходи інвестуються в підприємство та/або спрямовуються на соціальні 

та екологічні цілі; 

− підприємство може отримувати як власні доходи, так і гранти; 

− підприємство проводить як комерційну діяльність, так і соціальні заходи 

(деколи вони поєднуються); 

− комерційні, соціальні, екологічні здобутки оцінюються фінансовим та 

соціальним аудитом; 

− соціальне підприємство спрямоване на створення суспільного багатства, 

а не на отримання приватного капіталу [2]. 

Соціальний пріоритет торговельних підприємств дає можливість не лише 

виконувати соціальні цілі стратегії підприємств, а й дає цілий ряд переваг для 

подальшого розвитку. Серед головних переваг, які отримує підприємство у 

сфері торгівлі від здійснення соціального підприємництва є:  

– нові робочі місця і нові форми підприємництва та зайнятості; 

– додаткові - реклама підприємства та нові зв’язки у бізнесі;  

– забезпечення інклюзивного розвитку підприємства, за нормами 

світових стандартів; 

– активізація участі громадського сектору, що збільшує кількість 

потенційних та реальних покупців підприємства; 

– залучення нових інвесторів, для сприяння подальшому розвитку 

торговельної фірми; 

– більш тісні зв’язки з органами самоврядування та адміністрацією 

району для нових можливостей проведення спільних заходів, рекламних акцій, 

ярмарок, тощо; 

– додаткові можливості структурної модернізації підприємства; 

– можливість залучення нових креативних ідей громадян та розвитку 

інноваційної складової торговельного підприємства. 
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Головними цілями соціально спрямованого пріоритету діяльності 

торговельного підприємства, окрім, в цілому загальної – досягнення 

соціального ефекту від розподілення прибутку на соціальні потреби, можуть 

бути ще такі [3]: 

– формування позитивного іміджу торговельного підприємства, з метою 

підвищення інтересу фінансових агентів та клієнтів; 

– поліпшення відносин з громадськими організаціями та органами 

місцевого самоврядування та покращення взаємин із громадськістю; 

– підвищення мотивації і продуктивності праці персоналу і таким чином 

збільшити обсяги продажів і частки ринку; 

– зниження операційних витрат; 

– зміцнення довіри іноземних партнерів до торговельного підприємства.  

Серед напрямів діяльності соціально-орієнтованого торговельного 

підприємства виокремимо працевлаштування груп населення, генерування 

прибутку для надання окремих послуг, захист довкілля. 

Таким чином, представлений варіант соціального підприємництва, що 

запроваджується торговельними фірмами є вигідним та має позитивний вплив 

не лише на ведення господарської діяльності підприємства, а й на місцевий 

економічний розвиток прилеглої до такого підприємства території та її 

мешканців. 
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Проблема ефективного використання життєвих сил особистості не 

являється новою. Але особливу актуальність вона набула саме зараз, коли в 

період кризи нашого суспільства, людина намагається знайти шляхи 

продуктивного життєздійснення, найбільш цілісної і адекватної репрезентації 

себе світу. Цей контекст проблем включає ряд питань, які ще потрібно 

вирішити  науці. По-перше: незважаючи на те що, сучасний етап наукового 

пошуку характеризується розвитком теорій, концепцій, підходів, щодо 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_4_72
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ефективного використання життєвих сил особистості, відносно проблеми 

життєвої продуктивності взагалі, та зокрема її операціонального аспекту, 

спостерігається не достатня кількість як теоретичних так і практичних 

розробок; по-друге: джерелом проблеми виступає тенденція розвитку 

психології особистості, адже саме особистість розглядається як активне, творче 

начало життєдіяльності; по-третє: практика реального життя вказує на 

необхідність утворення тренінгово-корекційної бази, впровадження якої 

підвищувало б відчуття власної цінності та продуктивності, особливо в періоди 

життєвих криз. 

Проблемою життєтворчості займалась достатня кількість сучасних 

українських учених слід зазначити: С. Д. Иаксименка, М. Й. Боришевського, 

О. В. Киричука, В. М. Доній, І. Г. Єрмакова, та ін. Проте слід зауважити, що 

питання ефективного використання життєвих сил особистості є недостатньо 

розкритим у науковій літературі. Досліджені окремі складові життєтворчості: 

структура життєтворчої компетентності (К. О. Абульханова-Славська, 

Г. О. Балл, С. Д. Максименко та ін.). Процеси життєтворчості пов’язуються 

вченими з різними особистісними утвореннями, структурами та механізмами 

людини (І. Бех, В. Моляко, П. Єршов, М. Каган, та ін.), виявляються критеріями 

розвиненої самоактуалізації (Р. Ануфрієва, О. Саннікова, В. Татенко, 

Н. Чепелєва та ін.). Але, цілісної концепції життєтворчості з урахуванням 

операційно-дієвої її складової в науці поки ще не розроблено. Виявлення та 

обґрунтування операційно-дієвих компонентів життєтворчості, визначення їх 

взаємозв’язку з іншими структурами особистості.  

У сучасних наукових дослідженнях людина розглядається як активний 

суб’єкт, що створює власне життя, здатен підкорювати і перетворювати 

оточуючий світ. Основою розвитку категорії суб’єкта життя стала концепція 

людини С. Л. Рубінштейна, який сформулював класичне визначення суб’єкта як 

ініціатора активності і доповнив його визначеннями самодетермінації, 

саморозвитку та самовдосконалення. Для розуміння суб’єктності 

життєтворчості принциповим є положення С. Л. Рубінштейна про два основні 

способи існування: життя в системі безпосередніх зв’язків в площині «об’єкт – 

діяльність – суб’єкт», де людина постає як суб’єкт різних видів активності та 

діяльності; та життя в системі вищого рівня «світ – буття – суб’єкт життя»[1, 

c. 6,7]. Дана наукова парадигма розкриває підхід до людини, як суб’єкта, що 

свідомо реалізує цільовий чи смисловий аспект цілісного буття відповідно до 

власного творчого задуму та розкриває свій екзистенційний потенціал. 

Досліджуючи суб’єктність життєтворчості Л. В. Яновська зазначає про 

існування особливої, індивідуальної енергії людини, яка визначається як 

життєтворча активність і розкривається в першу чергу, як можливості 

трансценденції здатність «виходу за межі ситуації», можливості рефлексії і 

можливості смислопобудови: здатність до виявлення нових смислів і їх 

втілення в практиці життя [2, c.18]. Загально відомим є положення про те, що 

якість і задоволеність життям залежить від того, які життєтворчі дії застосовує 

людина, які стратегії життя вона обере. На думку науковців, є поетапним 

процесом і включає ряд рефлексивних стадій: 
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–  аналіз та оцінка умов існування, реальних проблем життєвого 

середовища; 

–  усвідомлення ціннісної системи: власних мрій, надій, життєвих 

пріоритетів, цілей, цінностей та ідеалів, особистісної картини світу;  

–  розуміння свого життєвого призначення, мети життя, власних прагнень 

до самореалізації, того, що ж насправді бажано отримати від життя; 

–  усвідомлення системи конкретних особистісних мотивів, потреб і 

інтересів, як безпосередніх стимулів діяльності;  

–  розуміння процесу зіткнення домагань та очікувань, мрій та надій із 

реальними можливостями, із вольовими та іншими психологічними 

характеристиками особистості; 

–  усвідомлення життєвої перспективи, побудови на її основі життєвих 

планів і намірів, проєктування власної життєвої програми та життєвого 

сценарію, вибір життєвих стратегій, що сприяють виходу за межі 

повсякденного існування і життєвій продуктивності;  

–  вибір методів реалізації побудованих планів і намірів, що припускає 

наявність у особистості системи життєтворчих умінь та дій.  

Відповідно до зазначених типів, постає питання про те, яка саме стратегія, 

сприяє успішній життєтворчості особистості. Науковці не дають конкретної 

відповіді на це питання зазначаючи про те, що результати життєдіяльності 

виявляють свою значущість у відповідності до особистісних прагнень, потреб, 

уявлень про успішне існування в умовах що склалися. Якщо, наприклад, 

людина орієнтована на споживання, то для неї успішними будуть рецептивні 

стратегії, якщо в пріоритеті духовність, творчість та саморозвиток то, зазвичай 

вектор життєтворчих дій буде спрямований на розкриття креативного 

потенціалу, пізнавальних можливостей, вольового ресурсу, соціального досвіду 

та духовного багатства людини. Теоретичний аналіз проблеми життєтворчості 

виявив надзвичайну складність феномену, зокрема в плані виявлення 

операційно-дієвого компоненту і окреслив перспективи майбутніх наукових 

досліджень. 
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Міжнародні товарні аукціони являють собою спеціально організовані, що 

періодично діють у визначених місцях, ринки. На них шляхом проведення 

публічних торгів у заздалегідь обумовлений час і в спеціально призначеному 

місці здійснюється продаж попередньо оглянутих покупцем товарів, які 

переходять у власність покупця, який запропонував найвищу ціну. 

Відмітними рисами аукціонної торгівлі є [1]: 

–  продаж масових і одиничних товарів із суворо визначеними 

індивідуальними властивостями, які не піддаються стандартизації; 

–  торгівля ведеться тільки наявним товаром; 

–  обов’язковий попередній огляд аукціонних товарів; 

–  добровільна форма торгівлі, що має публічний характер, тобто всі 

зацікавлені експортери й імпортери мають право брати участь у торговельних 

операціях. 

Аукціони дають можливість створити відкриту конкуренцію, визначити 

ціну товару, швидко його реалізувати за вигідною для покупця ціною; дають 

змогу покупцеві самостійно перевірити якість товару; гарантують постачання 

товару, що вже знаходиться на складі аукціону. 

На міжнародних товарних ринках аукціон є найважливішою формою 

реалізації таких товарів як хутро, з продажу якого упродовж року проводиться 

понад 150 аукціонів (через міжнародні аукціони США і Канади реалізується 

понад 70 % усього проданого цими країнами хутра, у Данії – 90 %, у Швеції і 

Норвегії – близько 95 %), чай (близько 70 % продаваного у світі реалізується 

через аукціони), немита вовна (90-95 % вовни, експортованої Австралією і 

Новою Зеландією), тютюн, предмети живопису, прикладного мистецтва, 

скульптури (близько 90 % усіх продажів), тропічні породи лісу, худоба і т. ін. 

В сучасних умовах глобалізації економічних процесів можна спостерігати 

розширення торговельних зав’язків між країнами за допомогою міжнародного 

аукціону. Головною ідеєю проведення аукціонів – вільний продаж товару без 

використання фіксованих цін [4]. 

На сьогодні центрами міжнародної аукціонної торгівлі стають країни 

третього світу, проте роль всесвітньо відомих аукціонних середовищ Західної 

Європи та Північної Америки профорієнтується на більш вигідні аукціонні 

торги. 

Аналізуючи інформаційну базу дослідження вчених слід виділити праці 

Ю.Г Козака, який характеризує міжнародний аукціон, як періодично діючий в 

певних місцях ринок, на якому шляхом публічних торгів у завчасно 

обумовлений термін та в спеціально визначеному місці проводиться продаж 
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раніше оглянутих товарів [2]. 

Вчений М.С. Алябишев описує поняття аукціон, як організаційна форма 

публічного продажу майна або товарів у визначений час і у встановленому 

місці [3]. 

Зокрема, поняття аукціон у міжнародній торгівлі має такі значення: 

–  як безпосередній торг за товар, який відбувається між аукціоністом та 

покупцями; 

–  як комерційна структура, що організовує, проводить продаж товарів за 

допомогою торгу. 

Географічні центри проведення міжнародних аукціонів прив’язані до місць 

виробництва товарів та фінансово розвинених центрів. Міжнародні товарні 

аукціони організовуються 2-4 рази на рік у великих торговельних центрах, 

зокрема у Нью-Йорку, Лондоні, Ліверпулі, Токіо, брокерськими фірмами та 

асоціаціями на комісійних засадах. 

Щодо ситуації в Україні, то стан аукціонної торгівлі характеризується 

нерозвинутим рівнем. За роки незалежності не було визначено внутрішнього 

центру аукціонної торгівлі, але слід зазначити, що потенційними для 

становлення вітчизняного центру міжнародної торгівлі із використанням 

аукціонів є галузі сільського господарства, продукти первинної обробки чорної 

та кольорової металургії. Сучасним вітчизняним аукціоном є земельний 

аукціон, який характеризуються невпорядкованістю. 

Аукціони можна класифікувати за такими критеріями [5]:  

–  джерела отримання прибутку (змішані, комісійні від продавця, різниця в 

цінах закупівлі та продажу) 

–  функціональна спрямованість (торговельні, торговельно – виробничі) 

–  форма організації торгівлі ( відкриті, закриті)/ 

Проведення аукціонів забезпечує переваги для покупця і продавця товару. У 

сучасній міжнародній торгівлі можна виділити тенденцію падіння ролі 

класичного аукціону, по причинам: 

–  збільшення ролі міжнародної біржової торгівлі; 

–  низька економічна ефективність експорту, через витрати на з 

розвантаження, зберігання, товару; 

–  зростання ролі Інтернет-аукціонів, які заперечують основну вимогу 

аукціонної торгівлі – огляд товару перед здійсненням покупки, а також часто 

ігнорують принцип компромісного ціноутворення на товар. 

Отже, міжнародний аукціон – це спеціально організований товарний 

ринок, де здійснюється організація купівлі-продажу товару. Міжнародні 

аукціони – регулярні форми організації торгівлі на зовнішньому ринку, які 

створюють відкриту конкуренцію, виявляють ціну товару та швидко його 

реалізовують у великих обсягах.  Тенденцією розвитку сучасних міжнародних 

аукціонів, що протидіє падінню їх ролі, є вдосконалення та модифікація техніки 

аукціонної торгівлі. Не зважаючи на переваги, роль аукціонів поступово 

зменшується порівнюючи із міжнародними біржами та тендерами, проте все-

таки вони залишаються потужними торговими центрами, які щорічно 

примножують виручку від аукціонної торгівлі. 
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СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Місцеве самоврядування – визнана й гарантована державою самостійна 

діяльність населення муніципальних утворень щодо вирішення питань 

місцевого значення. Місцеве самоврядування як найважливіший соціальний 

інститут являє собою цілісну систему суспільних відносин, пов’язаних з 

територіальною самоорганізацією населення, самостійним вирішенням питань 

будови і функціонування місцевої влади.  

Мета дослідження – дослідити та проаналізувати застосування соціальних 

технологій місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади. 

При вивченні даного питання слід приділити увагу дослідженням таких 

вчених: В. Багай, О. Безпалько. О. Берданової, О. Бородіної, А. Карнаух, 

О. Палій, В. Скуратівського, С. Толстоухової, О. Урсова, І. Цибульної та ін.  

Одним з найважливіших факторів становлення цивільного суспільства в 

Україні як демократичній державі є розвиток місцевого самоврядування. 

Останнім часом відбувається переосмислення моделей розвитку сучасного 

суспільства: від тоталітарних, організованих "зверху" до організації "знизу" за 

рахунок самоорганізації і саморозвитку місцевих співтовариств, які делегують 

частину повноважень, ресурсів державному центру. Такий механізм 

самоорганізації суспільства дозволяє розв’язати вікове протиріччя між 

особистістю і державою, яка, декларуючи права і свободи особи, на ділі часто 

виступала механізмом руйнування, стримування творчих потенціалів багатьох, 

блокувало самореалізацію життєвих сил людини. 

Нині, під впливом глобальних соціально-економічних процесів, 

спостерігається тенденція щодо зменшення ролі держави в системі соціального 

https://library.if.ua/book/68/5029.html
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забезпечення та посилення ринкових механізмів у соціальній сфері і 

приватизації системи надання соціальних послуг населенню. Водночас, на 

противагу комерціалізації системи соціального обслуговування активно 

розвивається практика залучення до соціальної роботи місцевої влади. 

Поділяємо думку вітчизняного дослідника В. Поповича стосовно того, що за 

нинішніх умов соціальна робота за місцем проживання стає одним із 

пріоритетних напрямів соціальної діяльності і дієвим механізмом встановлення 

громадської злагоди. Вона є своєрідним соціальним перетином психологічних, 

побутово-економічних та юридичних засад і розглядає життєдіяльність людей у 

звичному для них природному навколишньому середовищі з географічними, 

політичними і соціальними кордонами та досить розвинутим спілкуванням 

один з одним [9, с. 130]. 

Органи місцевого самоврядування:  

–  розробляють місцеві програми надання соціальних послуг;  

–  організовують надання соціальних послуг особам, які проживають на 

даній територіальній громаді, в тому числі шляхом створення закладів та 

установ надання соціальних послуг або залучення недержавних суб’єктів;  

–  збирають та аналізують інформацію про потреби у соціальних послугах. 

Фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів; цільових та спеціальних фондів; коштів 

суб’єктів, що надають соціальні послуги; плати за соціальні послуги, інших 20 

джерел (в т. ч. благодійної допомоги і добровільних пожертвувань), не 

заборонених законодавством. У місцевих бюджетах передбачаються кошти для 

фінансування соціальних послуг в рамках повноважень місцевих органів влади 

та місцевого самоврядування. 

Соціальні ресурси містять у собі: мотиваційний; інтелектуальний; 

інформаційний; комунікативний; соціально-психологічний; демографічний; 

соціально-екологічний; інноваційний; кадровий; технологічний; 

організаційний; духовно-моральний; правовий.  

Більша частина населення поки стримано оцінює соціальний потенціал 

місцевого самоврядування і зв’язує зміни на краще з реформами, 

здійснюваними "зверху". Залучення населення до вирішення життєво важливих 

проблем може стати потужною соціальною базою місцевого самоврядування. 

Майже кожне місцеве співтовариство володіє значним інтелектуальним 

(освітнім) потенціалом загального характеру, тому цілком можна говорити тут 

про достатню ресурсну забезпеченість. Але одночасно з цим тут недостатній 

інтелектуальний потенціал професійного характеру. Ні в однієї категорії 

населення немає чіткого уявлення про суть місцевого самоврядування, його 

організаційні принципи і форми, вітчизняний й закордонний досвід його 

організації. 

Управлінська культура муніципальної служби залишається поки на 

невисокому рівні. Найбільше відчувається недостача таких якостей, як 

тактовність, єдність слова й справи, професійна честь. Комунікативні якості 

муніципальних службовців (увага до людей, манера поведінки) поступаються їх 

професійним і організаторським якостям. По-третє, виявляється розходження в 
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підходах (критеріях) до оцінки діяльності працівників апарата адміністрації 

муніципальними службовцями, з одного боку, і жителями, з іншого.  

У недостатній мірі використовується технологічний ресурс місцевого 

самоврядування, а саме:  

− при постановці й узгодженні управлінських цілей, постановці 

управлінських проблем, інформаційному забезпеченні управлінських рішень і 

дій;  

− при діагностуванні й прогнозуванні управлінських проблем і ситуацій, 

поведінки партнерів, ресурсного забезпечення управлінських цілей;  

− при плануванні (програмуванні) управлінських впливів, прийнятті 

рішень, виборі оптимальних способів і методів управлінської дії;  

− при організації комунікативної взаємодії, виборі й застосуванні 

способів регулятивного й мотиваційного впливу, критеріїв оцінки 

співробітників і процедур їхнього відбору. 

Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, можна зазначити, що 

соціальні ресурси місцевого самоврядування - велика теоретична й практична 

проблема. Для соціальної облаштованості територій, підвищення якості життя 

населення необхідні значні кошти. У багатьох муніципальних утвореннях немає 

для цього достатніх матеріальних (природних) і фінансових ресурсів. Однак є 

величезні соціальні ресурси, які на відміну від матеріальних невичерпні й 

мають властивість збільшуватися в міру інноваційного розвитку місцевих 

співтовариств, удосконалення форм самоврядування, зміни самих людей у 

процесі соціалізації, самоосвіти й самовиховання, самореалізації своїх 

сутнісних чинностей, формування цивільної самосвідомості. 

Що стосується оптимізації використання технологічного ресурсу місцевого 

самоврядування, то ця робота повинна проводитися в наступних напрямках:  

− технологізація окремих форм управлінської діяльності місцевого 

населення, наприклад розробка і введення певних процедур обрання органів 

самоврядування, організації їхньої діяльності, здійснення контролю по 

кінцевому соціальному результату;  

− розробка і введення варіативних технологічних моделей управлінської 

діяльності з урахуванням місцевих особливостей, даного стану соціальної 

активності жителів, спрямованості та динаміки конкретних соціальних завдань; 

− підвищення технологічної підготовки муніципальних службовців за 

допомогою організації вивчення передового досвіду й обміну цим досвідом, 

систематичного проведення науково-практичних семінарів і конференцій, 

проведення ситуаційних і організаційних ігор;  

− періодична атестація діяльності муніципальних службовців за 

організаційно-технологічними критеріями;  

− ретельний відбір кадрового складу муніципальних служб;  

− забезпечення і координація діяльності суспільних і адміністративних 

органів місцевого керування з метою успішного вирішення соціальних проблем 

муніципальних утворень [3, c.131]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 

РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ – СУБ’ЄКТАХ МІЖНАРОДНОГО 

БІЗНЕСУ 

 

Управлінське рішення є продуктом управлінської праці, а його прийняття - 

процес, що веде до появи цього продукту. Сутність управлінських рішень 

однакова для національних підприємств та підприємств – суб’єктів 

міжнародного бізнесу. Це визначення відповідальними особами, передусім 

керівниками, дії, спрямованої на вирішення проблеми. Прийняття рішень є 

завершальною фазою – інструментом тонкого налаштування планування, як для 

національних підприємств так і підприємств – суб’єктів міжнародного бізнесу. 

Дослідження механізму прийняття управлінських рішень на підприємствах 

– суб’єктах міжнародного бізнесу достатньо ґрунтовно викладено у роботах: 

Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. та інші.  

Метою тез є висвітлення механізму прийняття управлінських рішень на 

підприємствах–суб’єктах міжнародного бізнесу в сучасних умовах. 

Рішення, які приймаються на підприємствах–суб’єктах міжнародного 

бізнесу, мають свої особливості, а саме – великі масштаби рішень, так як 

реалізація рішень у таких підприємствах пов’язана з перерозподілом та 

використанням значних ресурсів, велика кількість рішень, тому що існує багато 

закордонних відділень і значна кількість видів продукції та послуг, по кожному 

з яких необхідно приймати одночасно кілька рішень, які можуть суперечити 

один одному, прийняті рішення мають відповідати вимогам локального 

законодавства, рішення мають враховувати специфіку національних культур, 

так як у їх підготовці та прийнятті беруть участь представники різних країн, які 

мають різні цінності та критерії оцінки ефективності цих рішень. Усе це 
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зумовлює особливості процесу прийняття рішень на підприємствах – суб’єктах 

міжнародного бізнесу [1]. Велика тривалість процесу ухвалення рішень, 

пов’язана з великою кількістю рівнів керівництва. А це, в свою чергу, породжує 

ще одну складну проблему – централізації та децентралізації у прийнятті 

рішень. Необхідність використання складніших методів прийняття рішень, 

заснованих переважно на інтуїції. Для забезпечення високої якості прийняття 

рішень необхідно ретельне інформаційне забезпечення, бо скоригувати або 

виправити помилку буде складно через географічну віддаленість закордонних 

відділень. 

При цьому дуже важливим фактором стає вплив національних культур на 

прийняття таких рішень. По-перше, необхідно принципово розрізняти східну і 

західну культури прийняття рішень, по-друге, важливо розрізняти вплив різних 

національних культур на прийняття рішень. У східній культурі основна увага 

приділяється процесу розуміння суті проблеми та доцільності її вирішення з 

урахуванням консенсусу. Тобто, орієнтація на групову роботу, де цінується 

конформізм та співробітництво. Західна культура прийняття рішень базується 

на обґрунтуванні варіантів дій та якнайшвидшої їх реалізації. Акцент при цьому 

робиться на індивідуальному прийнятті рішень та конкретної відповідальності 

за їх виконання [2]. 

Існує багато схем розробки та реалізації управлінських рішень, що 

різняться між собою мірою деталізації окремих процедур і операцій, але всі 

вони тією чи іншою мірою включають п’ять етапів, відображених в 

традиційному виді. Однак, безперервний процес ускладнення всіх сторін життя 

сучасного суспільства та особливо його матеріальної сфери потребує 

постійного вдосконалення форм, методів та способів управління [3]. На етапі 

розвитку підприємства – суб’єкта міжнародного бізнесу зростає значення 

обґрунтованості рішень, збалансованості у діяльності різних галузей, 

підвищення ефективності управління з урахуванням вироблення та прийняття 

оптимальних рішень.  

 Аналізуючи схеми прийняття управлінських рішень, що існують у 

науковій літературі, можливо зробити висновок, що процес прийняття 

управлінського рішення на підприємствах –суб’єктах міжнародного бізнесу має 

бути максимально оптимізований з метою наближення його до режиму 

реального часу і в той же час містити достатню кількість етапів, що включають 

такий набір процедур, виконання яких забезпечить необхідну якість 

управлінського рішення без зниження швидкості його прийняття та реалізації 

[4]. Таким чином можливо сформулювати основні рекомендації що до 

удосконалення механізму прийняття управлінських рішень на підприємствах –

суб’єктах міжнародного бізнесу – чітко та детально визначати мету, приділяти 

увагу визначенню причин проблеми, модернізувати комунікаційний процес з 

урахуванням впливу національних культур, розробляти велику кількість 

варіантів рішень з використанням інноваційних та наукомістких технологій і 

намагатись розвивати творчий підхід у прийнятті рішень. 

Отже, у роботі підприємств – суб’єктів міжнародного бізнесу механізм 

прийняття рішень в організації є ключовим чинником успіху. Якщо в компанії 
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прийнято ієрархічну систему прийняття рішень, то робота завжди буде на 

багато важчою, на відміну від розподіленої системи прийняття рішень, коли 

конкретних співробітників наділяють відповідними правами та 

повноваженнями для вирішення всіх питань, у рамках роботи, та доступом до 

необхідної інформації. Усі ці рішення вимагають ретельної підготовки, 

докладного аналізу та обліку величезної кількості чинників, які впливають на 

підсумковий результат. Крім бізнес-інтуїції, у розпорядженні керівників є 

багато можливих методик прийняття рішень. Наприклад, імітаційне 

моделювання або метод Делфі. Але ніхто не застрахований від помилок, 

спричинених людським фактором. Тому подальше удосконалення механізму 

прийняття рішень лежить у площині автоматизації управління. Етап глобальної 

автоматизації бізнес-процесів добігає до логічного завершення. Вже сьогодні 

нейромережі та штучний інтелект дозволяють створювати ІT-рішення зовсім 

іншого рівня. Вони можуть практично повністю виключити людину з таких 

процесів, як збирання та аналіз великої кількості даних, побудова моделей та 

прогнозів розвитку проєктів та процесів. Такі системи будуть 

використовуватись для підготовки рекомендацій керівникам, щоб допомогти їм 

ухвалити ефективні стратегічні рішення. Однак, не виключено, що в 

майбутньому на їхній основі зростуть повністю автономні системи штучного 

інтелекту, які зможуть самостійно, без участі людини, керувати бізнесом чи 

підприємством. 
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ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ НА 

ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Туризм являє собою сферу економіки, в якій активно діють ринкові 

відносини. Ринок туризму виступає як самостійний вид ринку, що входить в 

загальну ринкову систему, але при цьому зберігає свою яскраво виражену 

індивідуальність. Специфіку ринку туризму відображають особливості стану 

основних ринкових категорій: попиту і пропозиції. Туристична пропозиція є 

складним поняттям. У вузькому значенні вона означає обсяг благ і послуг, 

запропонований туристам для купівлі; у широкому смислі- сукупність дій 

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність щодо задоволення попиту 

туристів.  

Для підприємств туристичного бізнесу та сумісних напрямків діяльності, 

не дивлячись на велику різноманітність принципових підходів ведення бізнесу 

на основі ключових позицій кластеру, існують певні обмеження, що можуть не 

просто гальмувати темпи розвитку підприємства, а й навіть нести в собі загрозу 

банкрутства. Тому необхідність дослідження особливостей пропозиції 

туристичного продукту є найважливішою умовою прийняття ефективних 

управлінських рішень у сфері туризму.  

Дослідженню особливості управління туристичними підприємствами 

приділяли увагу наступні вчені Л.І. Воротіна, А.Л. Гапоненко, Л. Гелловей, 

Р.Л. Дафт, В.Ф. Кифяк, Ф. Котлер, А.І. Кредісов, О.П. Луцій, С.В. Мочерний, 

З.І. Тимошенко, І.М. Школа та інші автори. 

Метою даного дослідження є обґрунтування сутності туристичного 

продукту як об’єкту управління на туристичному підприємстві. 

Туристичний продукт - поняття комплексне, яке формується з багатьох 

взаємопов’язаних складових – туристичних послуг. Специфіка сфери туризму 

полягає в тому, що її продукт повністю або частково невідчутний, а ефект 

сервісу оцінюється споживачами в умовах певного емоційного стану, який 

залежить від великої кількості факторів, серед яких такі: суб’єктивні 

характеристики туриста (особливості виховання, вік, культурні традиції народу, 

представником якого є гість, поняття про комфорт, звички, самопочуття або 

психологічний стан на момент отримання послуги, фізіологічні особливості 

організму) [1, с. 69]. 



207 

Усі вищеперераховані фактори роблять сприйняття якості туристичного 

продукту в значній мірі суб’єктивним, тобто таким, що залежить від 

індивідуальних рис і вподобань кожного окремого туриста. 

Індустрія туризму характеризується тим, що основна увага в ній при 

створенні системи якості продукту звертається на якість сервісу. Якість сервісу 

– ключ до комерційного успіху. Готелі і ресторани, екскурсійні бюро і 

туристичні агентства часто при абсолютно однаковій матеріальній базі та 

ідентичному напрямку діяльності відрізняються один від одного тільки рівнем 

сервісу, що є інколи головним в конкурентній боротьбі за споживачів. 

Дуже важлива відмінність туристичного продукту від туристичної послуги 

полягає в тому, що турпродукт можна придбати за місцем проживання, але 

спожити тільки в місці виробництва туристичних послуг. Цю кардинальну 

відмінність і використовують туристичні підприємства, коли продають путівку 

на подорож. Адже купуючи путівку, клієнт отримує гарантії, але не послуги, 

хоча гроші вже сплачено. Ще однією особливістю, яка впливає на роботу 

турпідприємств, є завдання організаторів туристичного обслуговування і 

виробників турпродукту включити в тур тільки необхідні послуги, достатні для 

того, щоб споживач погодився здійснити відповідні транспортні витрати. 

Туристичний продукт як товар визначається споживчою вартістю, тобто 

корисністю або здатністю задовольняти певні рекреаційні потреби людей, 

цінністю для суб’єкта. Тому підприємства, котрі займаються організацією 

подорожей, повинні створювати такий турпродукт, який був би цінним для 

максимальної кількості людей, тобто тільки за можливості мати масового 

споживача. Тоді можна планувати роботу з урахуванням масового споживання, 

використовувати індустріальні технології для виробництва турпродукту. Такий 

тип споживання товару визначається міновою вартістю – кількісним 

відношенням, в якому споживчі вартості туристичного продукту обмінюються 

на споживчі вартості інших товарів [2, с. 175]. 

Таким чином, управління туристичним продуктом – це управління, яке 

передбачає: орієнтацію підприємства на попит і потреби ринку, на запити 

конкретних споживачів і організацію пропозиції тих видів послуг, які мають 

попит і можуть принести підприємству намічений прибуток; підвищення 

ефективності надання послуг, зменшення витрат, отримання оптимальних 

результатів; господарську самостійність, що забезпечує свободу прийняття 

рішень; постійне коригування цілей і програм залежно від ситуації на ринку; 

необхідність застосування сучасної інформаційної бази з комп’ютерною 

технікою для багатоваріантних розрахунків при прийнятті оптимальних і 

обґрунтованих рішень 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Внаслідок переходу до ринкової моделі господарства став явним той факт, 

що технологічний, виробничий і організаційний потенціали підприємств не 

відповідають попиту основних груп споживачів на ринках. У зв’язку з цим у 

підприємств з’явилася необхідність здійснювати процес реструктуризації, 

включаючи зміну організаційних структур. Створення ефективних 

господарських механізмів з підприємств, їх адаптація стали головними 

проблемами ринку. Основна умова реалізації стратегії створення високо 

результативного господарського механізму з підприємства — розробка 

ефективної організаційної структури управління підприємством. Реальна 

практика вимагає оцінку ефективності не тільки для діючої структури 

організації управління підприємством, а й з метою порівняння вибраних 

варіантів для її вдосконалення. 

Тенденції сучасного економічного розвитку, необхідність постійної 

адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища, потреба у стійкій 

конкурентній перевазі підприємства як на національному, так і глобальному 

ринках потребують вдосконалення підходів до формування організаційної 

структури. Організаційна структура сучасного типу покликана забезпечувати 

керованість, креативність роботи підприємства та оптимальність з огляду на 

прискорення циркуляції інформаційних потоків [1]. 

Особливої актуальності питання формування адекватної організаційної 

структури набувають в даний час. В умовах складної політичної і економічної 

ситуації підприємства знаходяться в стані постійного ризику, пов’язаного з 

нестачею фінансових коштів. Саме від того наскільки збалансована 

організаційна структура підприємства залежить і ефективність функціонування 

окремих трудових одиниць, і рівень витрат які витрачаються на персонал. Не 

будемо забувати, що кожна трудова одиниця – це певні витрати підприємства. 

Якщо витрати на персонал починають перевищувати віддачу від нього, то 

підприємству значно складніше конкурувати на ринку, особливо в непростих, 

постійно мінливих умовах зовнішнього середовища. Щоб підвищити свою 

конкурентоспроможність необхідно вводити нові системи управління 

трудовими колективами на підприємствах з метою оптимізації діяльності як 

безпосередньо співробітника, так і окремих підрозділів. Саме оптимізація 

інформаційних потоків, способів взаємодії, підвищення рівня командної роботи 

дозволить і оптимізувати організаційну структуру, що підвищить 
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конкурентоспроможність організації і дасть можливість легше проходити 

кризові ситуації [3]. 

В цілому організаційна структура являє собою певну систему. Під 

системою розуміють сукупність елементів, які знаходяться у відносинах і 

зв’язках між собою, утворюючи, таким чином, певну єдність, цілісність. 

Виділяють такі основні ознаки системи: 

- множинність елементів; 

- цілісність і єдність елементів; 

- певна структура елементів. 

У той же час, система володіє властивостями, які відрізняють її від своїх 

елементів. Залежно від того, які підстави лежать в основі класифікації, системи 

можуть бути матеріальними і абстрактними, статичними і динамічними, 

органічними і неорганічними, відкритими і закритими і т.д.  

У менеджменті організацією називають об’єднання людей, які спільно 

реалізують якусь певну програму або досягають конкретної мети, а також діють 

на підставі визначених ними процедур і правил. У широкому сенсі організація - 

це способи упорядкування і регулювання дій конкретних індивідів і соціальних 

груп. У вузькому сенсі організація є відносно автономною групою людей, які 

орієнтовані на досягнення конкретної, заздалегідь визначеної мети, для 

реалізації якої необхідні спільні скоординовані дії. Як система управління, 

організація є одним з основоположних понять теорії організації. Організація 

включає в себе також такі складові: цілі; функції; процес управління; 

кваліфікація керівництва; делегування повноважень.  

Завдяки поєднанню даних елементів конкретними матеріально-речовими 

та/або інформаційними зв’язками утворюється структура і цілісність системи 

управління. При цьому, якщо видалити з системи один з елементів або змінити 

його властивості, система неминуче зруйнується або перетвориться в іншу 

систему. Будь-яка система управління обов’язково має в своєму складі суб’єкт 

управління, який з’єднується з елементами об’єкта управління за допомогою 

інформаційних зв’язків [4]. 

Системою управління називають сукупність свого роду підсистем, які 

об’єднані інформаційними зв’язками і процесами і спрямовані на досягнення 

певних цілей. Дане поняття дає привід вважати, що метою створення системи є 

досягнення цілей, спрямованих на вирішення певних проблем. Проблеми, при 

цьому, є фактором, який сприяє мотивації керівництва до підвищення 

ефективності управління організацією. Суть системи управління організацією 

полягає в її складності, ймовірнісному прояві параметрів стану об’єктів 

управління і невизначеності прийняття управлінських рішень 

Для оптимізації оргструктури перевіряються оптимальність побудови 

інформаційних потоків для даного підприємства, відповідність обсягу, якості та 

періодичності збору інформації стратегіям підприємства, досліджуються 

розподіл функцій з обслуговування інформаційних потоків у підрозділах 

підприємства, зручність надання інформації. 

Підприємству може здатися, що його ринкові можливості обмежені, але це 

підтверджує невміння побачити майбутнє й усвідомити свої сильні сторони. 
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Виявлення нових ринків – запорука оптимальності управління. Вивчення 

постачальників, посередників, конкурентів і зовнішніх умов дозволяє 

визначити можливості підприємств для досягнення цілей. 

Економіка характеризує організацію (фірму, підприємство) як 

господарюючий суб’єкт, який реалізує свої власні інтереси за допомогою 

виробництва і реалізації товарів, робіт або послуг на ринку. У кожній 

організації, як правило, є не одна, а кілька цілей, досягнення яких можливе 

лише завдяки досягненню проміжних цілей. В результаті чого в організації 

зазвичай присутня безліч різних систем. Будь-яку систему можна 

охарактеризувати як мінімум трьома елементами: вхід в систему; процес 

перетворення ресурсів в товар; вихід з системи [2]. 

Таким чином, практично кожна система управління складна і 

характеризується наступними властивостями: великим числом елементів; 

наявністю декількох цілей; декількома рівнями і способами досягнення цілей; 

розбіжністю інтересів груп суб’єктів; наявністю елементів, які функціонують в 

невизначених умовах; неможливістю одночасного охоплення і кількісного 

опису взаємозв’язку між елементами системи. 

Підводячи підсумки проведеного аналізу необхідно відзначити, що в даний 

час для організацій гостро постає питання про оптимізацію трудових ресурсів. 

Недбале ставлення до даної складової виробничого процесу може привести до 

зростання витрат, пов’язаних з виробництвом продукції. Причому, це 

відноситься і до сфери послуг, де існують такі ж проблеми, як і в сфері 

виробництва. Процес формування кадрів підприємства і побудови 

організаційної структури повинен бути заснований на базі наявних наукових 

підходів з використанням системи нормування, яка повинна бути в першу чергу 

сформована на підприємстві або в організації. Для того, щоб розвивати 

персонал недостатньо тільки курсів підвищення кваліфікації. Необхідно, щоб 

організаційна структура відповідала існуючим реаліям. Особливості 

функціонування в складних економічних та політичних умовах регламентують 

свій підхід до формування організаційних структур. Цей підхід перш за все 

заснований на створенні регламентів, оптимізації ступенів управління на основі 

норми керованості, адаптації персоналу до можливостей командної роботи. 

Саме дотримання цих напрямків у формуванні організаційної структури 

дозволить організації досягти більш високих результатів у функціонуванні. 
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АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА  

 

Зовнішнє середовище – це сукупність господарських суб’єктів, 

економічних, суспільних і природніх умов, національних та міждержавних 

інституційних структур та інших зовнішніх, відносно підприємства, умов і 

чинників, що діють у глобальному оточенні. Ефективність діяльності 

підприємства значною мірою залежить від його зовнішнього середовища. 

Аналізуючи зовнішню обстановку, підприємство може виявити та використати 

її сприятливі можливості і при цьому уникнути загроз та перешкод.  

Зовнішнє середовище підприємства характеризується наступними 

особливостями: 

- складністю (факторів безліч, до того ж вони перебувають в різних 

комбінаціях); 

- взаємозв’язком і взаємообумовленістю факторів (зміна одного із них 

може викликати лавину змін інших); 

- невизначеністю (стратегічні рішення приймають в умовах неповноти 

інформації про зовнішнє середовище: повну здобути неможливо); 

- багатоваріантністю розвитку середовища (дуже важко спрогнозувати дію 

його факторів в стратегічному періоді); 

- динамізмом і мінливістю (зміни в зовнішньому середовищі відбуваються 

достатньо динамічно, з наростаючою швидкістю) [1]. 

Виділяють два рівні зовнішніх факторів: фактори прямого впливу – 

мікросередовища та фактори непрямого впливу – макросередовища.  

Елементи макросередовища не знаходяться у зв’язку з підприємством 

постійно, однак на глобальному рівні впливають на стан розвитку бізнесу. До 

його основних елементів належать такі середовища, як: економічне, політичне, 

соціальне, природне, технологічне, екологічне. 

Макросередовище створює загальні умови знаходження підприємства у 

зовнішньому середовищі. У більшості випадків макросередовище не має 

специфічного характеру, застосованого до будь-якого окремо взятого 

підприємства. Хоча ступінь впливу стану макросередовища на різні 

підприємства різна, що пов’язано з відмінностями як у сфері діяльності, так і з 
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внутрішнім потенціалом підприємства. У досить складному макросередовищі, 

що оточує підприємство, діє значно більша кількість чинників, ніж у 

мікросередовищі. Цим чинникам властивий високий рівень варіантності, 

невизначеності та непередбачуваності можливих наслідків. Отже, до основних 

чинників макросередовища належать економічні, політичні, соціальні, 

технологічні та екологічні [2]. 

Досліджуючи економічні чинники макросередовища можна зрозуміти, як 

формуються та розподіляються ресурси. До основних складових економічного 

середовища, за якими потрібно постійно стежити та оцінювати з точки зору 

наслідків від їх зміни для підприємства, належать: рівень та темпи інфляції, 

умови кредитування, зміни курсу національної валюти, процентна банківська 

ставка платіжний баланс тощо. 

Політична складова макросередовища повинна вивчатися в першу чергу 

для того, щоб мати уяву про наміри органів державної влади у відношенні 

розвитку суспільства та про засоби, за допомогою яких держава має намір 

провадити в життя свою політику. Вивчення політичного компоненту повинно 

концентруватися на виявленні того, які програми намагаються провести в 

життя різні партійні структури, які групи лобіювання існують в органах 

державної влади, яке відношення в урядах існує по відношенню до різних 

галузей економіки та регіонів країни, які зміни в законодавстві та правовому 

регулюванні можливі в результаті прийняття нових законів та норм, що 

регулюють економічні процеси. При цьому важливо виявити такі базові 

характеристики політичної підсистеми: яка ідеологія визначає політику уряду, 

наскільки стабільний уряд, який ступінь громадського незадоволення та 

наскільки сильними є опозиційні політичні структури, щоб, використати це 

незадоволення і захопити владу [3]. 

Аналіз науково-технічної складової дозволяє своєчасно побачити ті 

можливості які розвиток науки та техніки відкриває для виробництва нової 

продукції, для вдосконалення продукції, що виробляється, та для модернізації 

технології виготовлення і збуту продукції. Процес науки та техніки несе в собі 

великі можливості та не менш великі загрози для підприємства. Багато 

підприємств нездатні побачити нові перспективи, що перед ним відкриваються, 

адже технічні можливості для здійснення корінних змін переважно 

створюються за межами галузі, в якій вони функціонують. Спізнившись з 

модернізацією, вони втрачають свою долю ринку, що може призвести до 

негативних для них наслідків. 

До основних екологічних чинників відносяться: обсяги викидів у 

середовище забруднювальних та отруйних речовин, рівень фізичного 

(електромагнітного, радіаційного, теплового) впливу на середовище, надійність 

і соціально-екологічна безпека виробничих систем, великих техногенних 

утворень, гідротехнічних споруд, газо-, нафтопроводів, тунелів тощо, кількість 

і якість продукції, що виробляється, її безпечність і утилізаційна придатність,  

стан природного середовища, в якому знаходиться підприємство, до і після 

реалізації запланованої стратегії розвитку і розміри можливих незворотних 

негативних наслідків. 
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Демографічні тенденції: кількість потенційних споживачів (структура 

населення, зміни в окремих групах та в їх доходах), наявна та потенційна 

кількість робочої сили, кваліфікаційні характеристики робочої сили (якість 

робочої сили). Соціально-культурна складова: сприйняття або недовіра до 

приватного бізнесу, ставлення до іноземців, профспілкова активність і вплив 

профспілок на формування громадської думки [4]. 

Міжнародне середовище (по окремих країнах): структура господарства 

країни; характер розподілу доходів; середній рівень заробітної платні; вартість 

транспортних послуг; інфляція та ставки банківського процента; обмінний курс 

валюти відносно країни-партнера; рівень ВНП; рівень податків. 

Макрооточення створює загальні умови перебування організації в 

зовнішньому середовищі. У більшості випадків макрооточення не має 

специфічного характеру, безпосередньо до окремої взятої організації, хоча 

ступінь впливу стану макрооточення на різні організації різна, що пов’язано з 

відмінностями як у сферах діяльності, так і з внутрішнім потенціалом 

організацій. 

Задача стратегічного управління складається в забезпеченні такої взаємодії 

організації із зовнішнім середовищем, що дозволяло б їй підтримувати її 

потенціал на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй 

можливість виживати в довгостроковій перспективі. 

Для того щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю 

стратегію в життя, менеджери повинні мати детальну уяву про зовнішнє 

середовище, тенденції його розвитку і місця, що займає в ній організація. При 

цьому зовнішнє оточення вивчається стратегічним управлінням, у першу чергу 

для того, щоб розкрити ті загрози і можливості, які організація повинна 

враховувати при визначенні своїх цілей і шляхів їх досягнення. 

Існують також інші фактори, які не мають чисто економічної природи, 

однак їх варто було б ураховувати: кількість і густота населення; 

професіональний рівень і рівень грамотності; якість і кількість природних 

ресурсів; рівень технології; особливості конкурентної боротьби. 

Усі фактори макросередовища знаходяться в стані сильного взаємовпливу. 

Зміна одного з факторів обов’язково приводить до того, що відбувається зміна 

інших факторів. Тому їхнє вивчення й аналіз повинні вестися не відокремлено, 

а системно з відстеженням не тільки власне зміни одного фактору, але і з 

умовою того, як його зміна позначається на інших факторах. 

Отже, аналіз макросередовища підприємства, із врахуванням його факторів 

та елементів, є одним з найважливіших етапів становлення бізнесу. Це 

складний процес, що потребує пильного спостереження за процесами в 

середовищі, їх аналізу. Усі чинники макросередовища взаємопов’язані, зміна 

одного фактору тягне за собою зміни в інших. Тому будь які зміни в 

середовищі можуть стати для підприємства як можливостями, так і загрозами.  
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В умовах сучасного розвитку ринку будь-яка компанія повинна 

використовувати маркетингові технології. Протягом останніх років індустрія 

послуг України значно зросла через складність виробництва та насиченість 

ринку товарів повсякденного попиту. Основним чинником зростання послуг є 

стан розвитку та рівень науково-технічного прогресу (НТП), який породив нові 

потреби споживачів у різних соціальних групах, і процес задоволення цих 

вимог постійно змінюється та модифікує сервісні послуги. 

На даному етапі в Україні якість продукції та послуг відіграє все більш 

важливу роль. Тому вихід із кризи залежить від швидкості розвитку 

конкурентоспроможної продукції (послуг) та впровадження новітньої системи 

управління якістю. 

Світовий досвід показує, що загальна вартість більш якісної 

продукції/послуги (навіть якщо надання останніх призведе до додаткових 

виробничих витрат) значно зменшується. Мова йде про велику кількість впливу 

основних чинників на її створення не тільки під час виробничих процесів, а й 

на усіх етапах життєвого циклу. Тут є підвищення ефективності виробництва, 

конкурентоспроможності й іміджу підприємства. Необхідно відзначити, що 

підвищення уваги до управління якістю викликає зменшення продуктивності.  

Теза, про те що якість можна досягнути лише за рахунок «кількості», що 

широко розповсюджена серед управлінців, – помилкова.  

Даний стереотип залишився від того часу, коли управління якістю 

зводилося до фізичного огляду кінцевого продукту. У даному випадку 

підвищені вимоги контролю викликали відбракування значної кількості 

готового продукту. Однак на сьогоднішній день контроль якості набув більш 

детального характеру [1]. 

Деякі дослідження відносно поняття «якість послуги» встановлюють, що 

найбільш вдалим визначенням якості послуг буде сукупність її особливостей, 

ознак і характеристик, що спираються на її здатність задовольнити заявлену або 

очікувану потребу клієнта (споживача). У науковій літературі зустрічається і 



215 

таке визначення: якість послуг – це відповідність наданих послуг очікуваним 

або встановленим стандартам [2]. 

Структура поняття «якість послуги» складається з наступних частин: 

- якість потенціалу (технічна якість); 

- якість процесу (функціональна якість); 

- якість культури (соціальна якість). 

Актуальною проблемою для сервісних підприємств є якість, оскільки лише 

послуга високої якості є конкурентоспроможною. Дане питання є 

багатогранним та має політичний, соціальний, економічний, науково-технічний 

та організаційний аспекти. 

Якість послуг визначається технологічними вимогами до виконання 

відповідної операції, часом очікування в черзі, комфортністю отримання 

послуги, зручністю інформаційного обслуговування клієнтів, регіональними 

характеристиками мережі обслуговування тощо. Усе це об’єднується загальною 

назвою «рівень сервісу». 

Якість є важливою складовою для існування підприємств та однією із 

найважливіших умов довгострокового їх виживання, яке відбувається під 

впливом певних факторів. Вона є певною часткою для задоволення потреб 

споживача, що певним чином, дає можливість задовільнити покупців та 

отримати великий прибуток.  

По-друге, покупці забезпечують стійку споживацьку базу підприємства, а 

їхня усна реклама сприяє залученню нових споживачів і збільшує частку ринку 

для підприємства сфери послуг.  

Для оцінювання якості послуг у закладах ресторанного господарства 

використовуються, як правило, такі показники [3]: 

1. Показник, що характеризує якість праці обслуговуючого персоналу, 

який передбачає: 

- технологічність процесу обслуговування; 

- етику; 

- зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу; 

- рівень професійної підготовки персоналу. 

2. Показник, що характеризує якість продукції: 

- відповідність асортименту продукції типу і класу закладу ресторанного 

господарства; 

- якість оформлення страв під час їх подання. 

3. Показник, що характеризує рівень гостинності закладу: 

- музичне обслуговування; 

- умови відпочинку; 

- інтер’єр зали; 

- обладнання, столовий посуд, набори, столова білизна (стильова єдність); 

- мікроклімат (шум, освітлення, температура, вібрація, вологість повітря); 

- екологічність та безпека запропонованих послуг. 

4. Показник, що характеризує естетичність: 

- виразність дизайну; 

- відповідність торговельних приміщень естетичним вимогам, стилю; 



216 

- оригінальність та гармонійність в оформленні торговельних приміщень. 

5. Показник, що характеризує якість матеріальної бази підприємства: 

- відповідність торговельних приміщень санітарно-гігієнічним вимогам; 

- санітарний стан приміщень, столового посуду, наборів та білизни. 

6. Ергономічні показники: 

- гігієнічні; 

- антропометричні; 

- фізіологічні та психофізіологічні; 

- психологічні. 

Завдання підвищення якості послуг є довготерміновим і безперервним, 

тому що їх рівень не може бути постійною величиною, але на кожному етапі 

якість послуг має бути оптимальною, тобто максимально задовольняти потреби 

споживача при економічно обґрунтованих витратах на її досягнення. 

В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для всіх 

сервісних підприємств, тому що тільки послуга високої якості може бути 

конкурентоспроможною. Ця проблема багатогранна й має політичний, 

соціальний, економічний, науково-технічний та організаційний аспекти [3]. 

Умова успішності ресторану та послуг є запорукою якісного 

обслуговування. Ресторан, який може надавати споживачам хороший сервіс, 

отримає найсильнішу конкурентну перевагу. 

Успішне вирішення завдань підвищення якості ресторанних послуг 

вимагає ефективного управління на основі практичного використання факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Практичні фактори визначають 

потенційну готовність до якісного обслуговування: 

- виконання працівниками ресторану індивідуальних побажань гостей; 

- акуратність виконання будь-якого виду робіт при обслуговуванні; 

- постійний контроль і самоконтроль за якістю роботи; 

- точний розподіл часу; 

- професійна і соціальна компетентність. 

Таким чином, у теперішній час у ринкових умовах важливим фактором 

підвищення таких показників як економічна, соціальна й екологічна безпека, 

що породжує проблему якості продукції. Варто використовувати різноманітні 

методи управління, що забезпечуватимуть створення замкнутого процесу, який 

розпочинається з визначення потреб ринку та їх задоволення і включає до себе 

всі фази постійного удосконалення якості та конкурентоспроможності послуг, 

котрі надаються. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Питання вдосконалення управління підприємствами туристичної галузі 

потребують значної уваги через високу конкуренцію на ринку туристичних 

послуг і швидкі зміни туристського попиту. Виникає необхідність вивчати, 

контролювати та підвищувати туристський попит, в першу чергу, за рахунок 

диверсифікації туристичних продуктів та окремих туристичних послуг, що 

будуть максимально задовольняти потреби споживачів.  

Проблеми управління туристичними підприємствами висвітлені в багатьох 

працях вітчизняних та зарубіжних науковців. Серед них роботи, що присвячені 

дослідженню питань управління підприємствами туристичної галузі 

Л. П. Дядечко, Л. А. Дяченко, Н. І. Кабушкін, В. А. Квартальнов, Ф. В. Кифяк, 

М. П. Мальська, Н. В. Чорненька, І. М. Школа та ін. 

Метою даного дослідження є обґрунтування особливостей управління 

туристичним підприємством. 

Управління підприємством в індустрії туризму – це управління, яке 

передбачає: орієнтацію підприємства на попит і потреби ринку, на запити 

конкретних споживачів і організацію пропозиції тих видів послуг, які мають 

попит і можуть принести підприємству готельного господарства намічений 

прибуток; підвищення ефективності надання послуг, зменшення витрат, 

отримання оптимальних результатів; господарську самостійність, що 

забезпечує свободу прийняття рішень; постійне коригування цілей і програм 

залежно від ситуації на ринку; необхідність застосування сучасної 

інформаційної бази з комп’ютерною технікою для багатоваріантних 

розрахунків при прийнятті оптимальних і обґрунтованих рішень [3, с. 132]. 

Управління туристичними підприємствами базується на функціях та 

принципах управління. Виходячи з того, що основою функціонування 

туристичних підприємств є створення та реалізація туристичних продуктів та 

послуг, до специфічних функцій слід віднести планування пропозицій щодо 

створення ексклюзивних турпродуктів, контроль за якістю послуг, що 

надаються, планування та контроль взаємовідносин з постачальниками 

туристичних послуг, що задіяні у створенні турпродуктів, контроль за процесом 

виконання прийнятих рішень щодо виходу на нові туристичні ринки. До 

особливостей управління туристичними підприємствами відносяться: 

дослідження туристичного попиту та потреб споживачів, що формують 
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туристичні пропозиції з орієнтацією на різні сегменти туристів; дослідження 

вітчизняного та зарубіжного ринку туристичних послуг; створення пропозицій 

додаткових послуг, відповідно до якісних та грошових показників, що 

характеризують туристський сегмент; організація збуту турпродуктів та 

окремих турпослуг за допомогою системи франчайзингу, що набуває все 

більшої популярності в Україні; вдосконалення інформаційної складової за 

допомогою сучасних технологій; необхідність обов’язкового професіоналізму 

персоналу, що здійснює, координує та контролює чіткість надання турпослуг, в 

тому числі, й координацію дій приймаючої сторони на випадок надзвичайних 

ситуацій; забезпечення максимального задоволення потреб, комфорту та 

безпеки споживачам; стимулювання туристського попиту за допомогою 

зворотного зв’язку та формування стабільної клієнтської бази; досягнення 

забезпечення сталого розвитку підприємства; переваги рефлексивної оцінки 

діяльності підприємства споживачами порівняно з економічними [1, с. 82]. 

До основних факторів, які впливають на управлінську діяльність у 

туристичних підприємствах, відносяться такі:  

- загострення проблеми ресурсів економічного розвитку;  

- жорстка конкуренція та боротьба за ринки збуту, за споживача;  

- глобалізаційні та інтеграційні процеси;  

- інноваційні процеси та підготовка інноваційних менеджерів;  

- соціально-економічні зміни у процесі світового господарства;  

- необхідність стратегічного ринкового управління підприємствами;  

- синергізм співробітництва бізнес-одиниць, що може бути основою їх 

економічного синергізму, тощо.  

Особливості туристської галузі як об’єкта управління вказують на те, що 

менеджери туристичного бізнесу повинні рахуватися з тим, що ця галузь зовсім 

не схожа на інші галузі, і тому механічно перенести напрацювання або моделі 

управління з інших сфер трудової діяльності в сферу туризму далеко не завжди 

можливо.  

Таким чином, складність менеджменту туристичних організацій полягає в 

самому характері туристичного продукту. Турист оплачує певний набір послуг і 

супутніх опцій в одному місці, а отримує їх в абсолютно іншому. У зв’язку з 

цим, ускладнюється характер зв’язків і ланцюжок їх надання. Саме тому, для 

надання якісної послуги підприємство має комплексно взаємодіяти з великою 

кількістю інших організацій інтегрованих як по вертикалі, так і по горизонталі.  
Специфічними функціями управління у підприємствах туристичної сфери 

є такі: підготовка та прийняття рішень, координація виконання рішення з 

організації спільної взаємодії інших учасників туристичного ринку, які задіяні 

до надання певних туристичних послуг по даному ексклюзивному турпродукту; 

контроль за процесом надання турпослуг; контроль за виконанням прийнятих 

рішень; виконання рішень тощо. 
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ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ГОТЕЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

Ефективність управління персоналом тісно пов’язане з принципами та 

методами управління, так як є основним етапом високоприбуткового та 

конкурентоспроможного підприємства готельної сфери. Недооцінена 

важливість керівниками побудови системи управління персоналом, пов’язана з 

підбором і розстановкою кадрів і, здебільшого, відають перевагу вузькому колу 

особистих інтересів. 

На початковій стадії виникнення підприємства важливим є створення 

організаційної схеми управління, яка визначає спеціалізацію закладу, його 

категорію, номерний фонд та інші фактори. Вагому роль при створенні 

організаційної схеми відіграє аналіз створення підрозділів управління, 

визначення їх функціональних обов’язків, зв’язків у самому підрозділі (відділі, 

службі) та між підрозділами. 

Оптимальна організаційна структура вважається тоді, коли кожен 

структурний підрозділ доповнює процес створення готельної послуги та 

забезпечує ефективність кінцевого результату, яким вважається надання 

конкурентоздатних послуг [1]. 

Виділяють такі головні принципи організації системи управління 

персоналом готельного підприємства: 

− орієнтація на виробництво послуг згідно попиту гостей; 

− організаційна структура повинна відображати його цілі та стратегію; 

− впровадження організації виробництва шляхом диверсифікації; 

− поєднання прав та обов’язків, відповідальності та контролю в 

управлінні; 

− швидка адаптація – здатність реагувати на зміни попиту; 

− простота в управлінні – сформована з декількох рівнів управління, 

укомплектованих кваліфікованими спеціалістами, легкою для розуміння 

персоналом та пристосованою до певної форми управління; 

− оптимальність в управлінні – організація повинна забезпечувати 

раціональні зв’язки між службами та персоналом; 
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− принцип керованості передбачає здатність керівників своєчасно 

приймати та доводити до виконавців ефективні рішення, добиватись чіткого 

їхнього виконання для досягнення поставлених цілей. 

При динамічному зовнішньому середовищі готелю, організаційна схема 

управління повинна постійно змінюватись. Відповідно до змін у структурі 

управління, важливо, щоб такі зміни суттєво не впливали на якість 

обслуговування. Персонал постійно повинен взаємодоповнюватись, бути 

взаємозамінним у тому чи іншому структурному підрозділі [2]. 

В управлінні сучасною економікою слід керуватися принципами: 

− чіткого розподілу праці; 

− додержання дисципліни і порядку; 

− повноваження і відповідальності; 

− використання мотивації високопродуктивної праці; 

− забезпечення рівної справедливості для всіх; 

− упевненості в постійності і стабільності роботи; 

− дотримання взаємовідносин із співробітниками згідно з ієрархічним 

ланцюгом; 

− заохочення ініціативи. 

Заклади готельно-ресторанного господарства є складною соціально-

економічною системою, яка поєднує у виробничому процесі різноманітні 

матеріальні елементи, людські ресурси та інформаційні зв’язки.  Всі заклади 

готельно-ресторанного господарства мають деякі спільні характеристики, до 

яких передусім належать функції управління. 

Основою використовуваних методів управління є закони, закономірності і 

принципи суспільного виробництва, науково-технічний рівень розвитку 

підприємства, соціальні, правові і психологічні відносини між людьми. 

Управління підприємством спрямоване на людей, коло їхніх інтересів, 

передусім матеріальних, тому основою кваліфікації методів управління є 

внутрішній зміст мотивів, якими керується людина у процесі виробничої чи 

іншої діяльності. За своїм змістом мотиви діяльності можна поділити на 

матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені пропонують різні методи ефективного 

управління персоналом. Класичними методами вважають: 

– адміністративні – базуються на дисципліні, спираючись на 

адміністративну підпорядкованість об’єкта саме суб’єкту на основі існуючої 

ієрархії. Адміністративний метод орієнтується на мотиви поведінки, як почуття 

обов’язку, усвідомлення трудової дисципліни, культура трудової дисципліни. 

Механізми дії адміністративного методу: правові норми, організаційні схеми, 

інструкції, нормування, розпорядження, які використовуються в процесі саме 

оперативного управління. Головні функції адміністративних методів – це 

забезпечення стабільного юридичного середовища для  діяльності організації, 

захисту конкретного середовища, гарантування прав і свобод; 

– економічні – ґрунтуються на використанні економічних стимулів, тобто 

матеріальне стимулювання колективу, або окремих працівників; 
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Механізмами економічного методу на рівні держави є: податкова, 

кредитно-фінансова система, система цін, розмір мінімальної заробітної плати, 

плани економічного розвитку.  

В умовах підприємств – це економічні нормативи діяльності, система 

матеріального заохочення, участь у прибутках і капіталі, премії тощо; 

– соціально-психологічні – базуються на використанні психологічних 

механізмів та моральних стимулів до праці для переведення адміністративного 

завдання в усвідомлений працівником обов’язок, внутрішню потребу людини. 

Цього можна досягти через:  

− формування колективу, створення нормального психологічного клімату 

й творчої атмосфери;  

− особистий приклад;   

− задоволення культурних і духовних потреб працівників;  

− встановлення соціальних норм поведінки і соціального стимулювання 

розвитку колективу;  

− встановлення моральних санкцій і заохочень;  

− соціальний захист [3]. 

Відомо, що сучасні умови господарювання вимагають творчого й 

наукового підходу й певних навичок і досвіду. Тому зростання професійного 

потенціалу керівника, рівня його компетентності у вирішенні дедалі 

складніших ситуацій залежить насамперед від тривалості його практичної 

діяльності. Практичний досвід допомагає керівникові віднаходити 

найефективніші методи управління, озброює його вмінням раціонально 

організувати працю підлеглих, ефективно мобілізовувати творчу ініціативу 

колективу. Сьогодні потрібні нові методи підготовки фахівців до управління 

розвитком сфери ресторанного бізнесу, принципи і методи планування і 

регулювання діяльності з позиції дії закономірностей сучасної економіки і 

вимог практики господарювання. Наукове забезпечення рішення цих проблем 

сприятиме створенню ефективно функціонуючої сфери готельно-ресторанного 

господарства [4]. 

Таким чином, принципи та методи ефективного управління персоналом 

тісно пов’язані між собою. У теорії та практиці управління застосовують 

різноманітні принципи та методи, але організаційна система повинна постійно 

змінюватись та бути мобільною при динамічному зовнішньому середовищі.  

За допомогою методів управління можливо проводити як дослідження 

системи управління, так і самі методи забезпечують досягнення цілей і завдань 

на підприємстві.  
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Характерною рисою функціонування туристичного бізнесу, як і будь-якого 

іншого – в умовах ринкової економіки, є ризики. Слід зазначити, що 

туристичний бізнес є одним із найбільш ризикованих видів діяльності у сфері 

надання послуг. Відповідно види ризиків у туризмі відрізняються від ризиків, 

які виникають у інших сферах діяльності, як характером, так і значною 

різноманітністю.  

Ризик є невід’ємним атрибутом фінансово-господарської діяльності 

туристичних підприємств і потребує значної уваги з боку фінансових 

менеджерів. Існування певного рівня ризику операцій зовсім не означає, що від 

них треба відмовитися. Адже відмова буде рівнозначною втраті очікуваних 

доходів і прибутків. В усьому потрібна міра і зваженість фінансових рішень. 

Дослідженням даної проблематики займались чимало вчених-економістів. 

Серед них: Брич В., Крамарчук С., Білецька І. М., Семенютіна Т. В., Зубок М. І., 

Рубцов В. С., Яременко С. М. та Гусаров В. Г., Дикань В. Л., Воловельська І. В. 

та Маковоз О. В., Рудніченко Є. М., Пономаренко П. І. та багато інших. 

Специфіка туристичної галузі відображається в продукті праці – послугах 

та їх характеристиках, зокрема сезонних коливаннях попиту на них, що і 

вирізняє ці направлення економіки серед інших [2]. 

Ризик у туристичній діяльності – це ймовірність того, що підприємство 

зазнає збитків або витрат, якщо прийняте управлінське рішення не здійсниться, 

а також якщо при прийнятті цих рішень були допущені прорахунки чи 

помилки. Ризик закладено в самій сутності підприємницької діяльності, 

оскільки підприємець самостійно розпоряджається засобами виробництва, 

вибирає сферу діяльності, але не завжди діє правильно.  

У ринкових умовах підприємець постійно конкурує з іншими 

підприємцями, і немає гарантії, що він вийде переможцем. Підприємницький 

ризик – це ризик, який виникає в будь-яких видах підприємницької діяльності.  

В абсолютному значенні ризик може бути представлений матеріально-

речовими або вартісними показниками. У відносному вигляді ризик може бути 

https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Falchenko-O.-O.-2.pdf
https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Falchenko-O.-O.-2.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/%20pdfbase/2017/2017_2_2/jrn/pdf/58.pdf
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/%20pdfbase/2017/2017_2_2/jrn/pdf/58.pdf
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визначений як співвідношення суми можливих витрат до вартості основних 

оборотних фондів.  

У туризмі до витрат належать незаплановані матеріальні витрати, прямі 

грошові витрати в результаті перевитрат грошей, незаплановані виплати, 

інфляції, зміни валютних курсів, розкрадання, витрати робочого часу в 

результаті непередбачених обставин тощо [4, с. 56]. 

Ризики туристичної діяльності можна об’єднати у дві групи. У першій 

групі ризикує турист, який придбаває туристичну послугу. Відправляючись у 

подорож, турист стикається з проблемами, які за певних обставин можуть 

призвести до несприятливих наслідків для його здоров’я і майна, зробити 

туристичну поїздку неможливою або негативно вплинути на отримані 

враження. Турист постійно перебуває під впливом обставин підвищеної 

небезпеки в незнайомому довкіллі, що відрізняється від звичайного середовища 

його проживання. Він не знає досконало звичаїв, мови, традицій, типових 

побутових небезпек, не має імунітету до хвороб, поширених у цій місцевості, 

тощо. При проектуванні туру і туристичних послуг необхідно детально вивчити 

всі можливі чинники ризику та їх джерела, дослідити можливість і ймовірність 

його виявлення на небезпечному для людині рівні, схильність людини до 

впливу джерел небезпеки і передбачити комплекс заходів для захисту здоров’я і 

життя туриста та його майна.  

Різні несприятливі чинники мають різну ймовірність настання та 

інтенсивність впливу і важкість наслідків. Підвищення норм безпеки туриста, 

втілення державними органами у сфері туризму типового договору на продаж 

туристичного продукту, в якому повинні бути відображені питання захисту 

майнових інтересів туристів, підвищення відповідальності за збереження та 

відтворення навколишнього середовища, культурної та історичної спадщини, 

зміни у фінансовому забезпеченні відповідальності туроператорів необхідні для 

забезпечення подальшого розвитку туризму. 

У другій групі ризикує туристичне підприємство, яке виступає 

посередником і зобов’язане надати послуги харчування, проживання й 

відпочинку, що пов’язано з фінансовими втратами у зв’язку з виникненням 

ризикових обставин. Ризик у туристичній діяльності – це ймовірність того, що 

підприємство зазнає збитків або витрат, а також якщо при прийнятті 

управлінських рішень були допущені прорахунки чи помилки.  

Вагомими чинниками настання ризикових подій у туристичній діяльності 

є: неточний вибір принципів сегментації ринку, недооцінка конкурентів, 

неправильне позиціонування туристичних послуг. У туристичному бізнесі 

необхідно якомога точно визначити, які з потенційних проблем найбільш 

небезпечні для діяльності, і сформувати пропозиції з мінімізації впливу 

несприятливих обставин в кожній ризикованій частині бізнесу. Фактор ризику 

особливо посилюється в умовах нестабільного стану економіки, який 

супроводжується інфляційними процесами, дорогими кредитами тощо [2]. 

Успіх вирішення проблем туристичних ризиків залежить від ефективної 

системи управління ними. 
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Управління ризиком – це практична діяльність з пом’якшення впливу 

негативних наслідків ризиків на керовану систему, яка передбачає розроблення 

різних заходів, що сприяють усуненню можливих негативних наслідків ризику. 

До таких заходів належать процедури попереджувального характеру, які 

передбачають конкретні рекомендації для осіб, що приймають і реалізують 

ризикові рішення, інструкції з реалізації обраної ризикової альтернативи тощо. 

Управління ризиком має сприяти підприємству в досягненні основних 

цілей на шляху елімінації загроз та пошуку шансів. Спосіб реалізації 

підприємством основних завдань, які накладаються на процес управління 

ризиком, може бути різний, однак застосовувані процедури відбуваються у 

визначеній послідовності й охоплюють: 

- ідентифікацію видів ризику, яким піддається підприємство; 

- оцінку потенційного впливу визначених видів ризику на результати 

діяльності; 

- вибір і впровадження методів контролю та моніторингу ризику. 

Основними розробниками методів, інструментів, стандартів і заходів 

управління ризиками в цілому і ризик-орієнтованого регулювання фінансових 

організацій зокрема є Міжнародна асоціація професійних ризик-менеджерів – 

(Prоfessіоnаl Rіsk Mаnаger’s Іnternаtіоnаl Аssоcіаtіоn (PRMІА), Стандарт по 

ризик-менеджменту Нової Зеландії і Австралії (АS / NZS 4360), Канадська і 

Японська асоціації стандартів, Німецький дослідний фонд (DFG), Швейцарська 

лабораторія з ризик-менеджменту (RіskLаb Swіtzerlаnd), Організація за 

стандартами Австралії, Міжнародна вища школа управління ризиками 

(ІGSRM), Комітет спонсорських організацій комісії Тредвея (Cоmmіttee оf 

Spоnsоrіng Оrgаnіzаtіоnsоf the Treаdwаy Cоmmіssіоn – CОSО), Стандарт з 

управління ризиками Федерації європейських асоціацій ризик-менеджерів 

(FERMА) і ін. [1]. 

Управління ризиками туристичної діяльності є процес підготовки та 

реалізації заходів з метою зменшення негативного впливу на економічні 

процеси випадкових факторів та непередбачуваних обставин. Ефективне 

управління ризиками не можливо без їх оцінки. 

Туристичний бізнес розвивається в умовах невизначеності, він схильний 

до безлічі потенційних ризиків, які у свою чергу обов’язково приведуть до 

додаткових витрат чи до втраченої вигоди. Ефективне управління ризиками 

дозволяє отримати додатковий дохід, актуалізуючи потребу в проведенні 

зовнішнього і внутрішнього аналізу ризику, у виявленні і усуненні їх 

негативної дії на діяльність підприємств [3]. 

Таким чином, туристична сфера характеризується високим рівнем 

ризиковості, особливо у фінансовій сфері. Формування ефективної системи 

ідентифікації, моніторингу та управління ризиками дозволить розробити дієві 

заходи щодо мінімізації та усунення ризиків. Систему управління ризиками 

необхідно впроваджувати в кожній організації туристичної індустрії, тому що 

ризики охоплюють усі аспекти діяльності підприємств у сфері туризму без 

виключення. При цьому важливим аспектом є рівень кваліфікації ризик-
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менеджерів, що дозволить їм охопити всі можливі прояви ризику та вчасно 

відреагувати на них. 
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ПРОДУКТУ 

 

Кожен товар чи продукт має обмежений час існування на ринку. Це 

зумовлено появою нових форм задоволення потреб, виникненням нових товарів 

та впровадженням інноваційних технологій. Галузь туризму дуже гнучка і може 

швидко сприймати різні інновації, тому важливо аналізувати фактори, які 

впливають на життєвий цикл туристичного продукту та досліджувати 

туристичний продукт на кожній його стадії, оскільки від цього залежить 

планування маркетингових заходів підприємства. 

Туристичний продукт – це послуги, які задовольняють потреби туристів 

під час подорожі. Це екскурсійні послуги, готельні, транспортні, побутові та 

інші взаємопов’язані між собою послуги, які створюють комфортні умови для 

клієнта та формують саму подорож [3]. 

Розмір і прибутковість туристичного бізнесу залежать від життєвого циклу 

туру (програми турів) і його змін. Наскільки компанії можуть збільшувати ціни 

і прибуток, настільки ж жоден продукт не може уникнути періоду зрілості і 

вимирання. Розміщення і реалізація туристських ресурсів повинні відповідати 

цілям і амбіціям життєвого циклу туристського продукту [2]. 

Життєвий цикл туристичного продукту – це концепція, що намагається 

описати маркетингову стратегію просування та продажу туристичного 

продукту, прибуток, споживачів, конкурентів і стратегію маркетингу з моменту 

надходження продукту на ринок і до її виходу з ринку. Теорія життєвого циклу 

туристичного продукту виходить із того, що кожен продукт, який би гарний він 

не був, рано чи пізно витісняється з ринку іншим, більш сучасним продуктом. 

Постійні тільки наявність потреб, а засоби їхнього задоволення змінюються. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2013_18_4%282%29__25
http://www.іnvestplаn.cоm.uа/pdf/22_2018/6.pdf


226 

Туристичний продукт, як і всі інші продукти, «народжується» і «помирає», 

у зв’язку з цим він повинен постійно відповідати запитам клієнтури. Характер 

використання туристичних продуктів залежить від великої кількості факторів: 

досвіду туристичної компанії, позиції конкурентів, державної політики в галузі 

туризму й рекреації, смаків і потреб клієнтів [1].  

Кожен продукт, в тому числі і туристичний,  проходить такі стадії 

життєвого циклу: зародження, зростання, зрілість, стагнація. Кожен період є 

неминучим, але туристична компанія може керувати тривалістю кожного з цих 

періодів, контролюючи туристичний ринок загалом та продукти компанії. 

Період впровадження може бути пришвидшений шляхом збільшення ринкових 

витрат на його просування. Фазу зростання також можна прискорити 

використавши додаткові ринки збуту, збільшити рекламу та запровадити 

розпродажі. На стадії зрілості з’являється найбільше можливостей, щодо зміни 

продукту за збільшення тривалості його життєвого циклу. Продукт можна 

підлаштовувати під зміни потреб клієнта, державної політики, конкурентів [2]. 

Структуру асортименту пропонованих туристичних продуктів треба 

регулярно аналізувати, щоб визначити, на якому етапі свого життєвого циклу 

перебуває той чи інший продукт. Для цього вивчають показники збуту 

окремого продукту чи послуги, їх частки ринку, витрат і рівня рентабельності. 

Загалом сутність управління життєвим циклом продукту можна визначити 

так: 

- скоротити етап виведення на ринок; 

- прискорити процес зростання; 

- подовжити етап зрілості; 

- уповільнити етап спаду. 

У межах життєвого циклу туристичного продукту перед підприємством 

постають три проблеми: 

1. Треба своєчасно знаходити нові туристичні продукти, щоб замінити 

старі, що перебувають на етапі спаду (проблема розробки новинок). 

2. Ефективно організувати роботу з існуючими продуктами на кожній 

стадії їх життєвого циклу (проблема стратегічного підходу до стадій життєвого 

циклу туристичного продукту). 

3. Оптимізувати структуру продуктового ряду туристичного підприємства 

з урахуванням їх належності до різних етапів життєвого циклу. 

Туристичній компанії необхідно постійно аналізувати ринок туристичних 

послуг, а також продуктів, які пропонує сама компанія, щоб передбачити і 

оцінити стан життєвого циклу того чи іншого туристичного продукту. 

Ефективний аналіз потрібен для того, щоб запобігти швидкому «старінню» 

пропонованих продуктів, оновлювати їх або заміняти новими, більш цікавими в 

певний період. Необхідно оптимізувати надходження туристичних продуктів на 

ринок, щоб стабілізувати продажі в компанії і вийти на стабільний рівень 

доходу. 

Туристична компанія повинна вміти зібрати достовірну інформацію щодо 

ринку послуг, для того, щоб мати конкурентні переваги, зменшити фінансові 

ризики, а також постійно бути у курсі змін та нововведень, щоб бути цікавими 
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для клієнтів і без втрат працювати у сфері туризму. Працівник туристичної 

компанії повинен знати і вміти оцінити стан продукту на туристичному ринку, 

для того, щоб передбачити і якщо можна, запобігти спаду туристичного 

продукту. 

Туристичні компанії зараз мають безліч можливостей та великий доступ до 

інформації, щоб створити цікавий та доступний продукт не бувши 

безпосередньо присутніми на певних локаціях, оскільки є доступ до баз готелів, 

авіаперевезень, різноманітні додатки та бази бронювання.  

Туристична компанія може створювати віртуальні маршрути, таким чином 

захоплюючи більше клієнтів. Такі маршрути можна створювати та підбирати 

локації відповідно до запитів клієнта, а також залежно від цього формувати 

ціну на продукт, збільшуючи його життєвий цикл. 

Туристична компанія може змінювати ціну продукту залежно від його 

популярності, а також затребуваності, особливо коли продукт є уже відомим та 

має попит. А особливим попитом зараз користуються індивідуальні тури, тому 

що їх зараз можна організувати на будь який запит. Тому компанії, які 

використовують такий продукт є затребуваними на ринку та користуються 

великою популярністю. Життєвий цикл їх продукту є більшим, відповідно і 

прибутковість є вищою. Такі компанії рекомендують, а тому вони не несуть 

великих фінансових витрат на рекламу. 

 Управління туристичним продуктом це важкий процес, оскільки потребує 

терпіння та напруження, починаючи зі створення продукту, коли потрібно 

комплексно та системно проаналізувати велику кількість деталей, щоб даний 

продукт зацікавив потенційного споживача, а також потрібно реально оцінити 

кількість витрат на його створення і подальше просування. Потрібно 

розрахувати, чи буде такий продукт рентабельний і економічно вигідний, чи 

доцільно його розробляти, оскільки туристичний продукт – це продукт над 

яким працює не одне підприємство і від кожного залежить його 

функціонування. 

Для здійснення успішної діяльності на ринку необхідна детально 

розроблена і добре продумана продуктова стратегія.  Стратегічні рішення з 

туристичного продукту є важливими в рамках загальної маркетингової стратегії 

туристичної компанії.  

Продумана продуктова стратегія не тільки дає змогу оптимізувати процес 

відновлення туристичної пропозиції, але й служить для керівництва 

рекреаційної компанії своєрідним покажчиком спрямованості дій, здатних 

скорегувати поточні рішення [1]. 

Таким чином, універсальних прийомів оптимізації структури 

пропонованих на ринку туристичних продуктів не існує, оскільки така 

структура у кожного туристичного підприємства своя, до того ж вона постійно 

змінюється залежно від ситуації на ринку, але туристична компанія повинна 

проводити правильні заходи з удосконалення продуктів, які вона пропонує, а 

також формувати чітку маркетингову політику, яка в подальшому зможе 

адаптуватися до різноманітних потреб покупців.  
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Туристичні продукти зараз потребують особливого підходу, оскільки дуже 

часто змінюються вимоги, і клієнт хоче чогось оригінального. Якщо туристична 

компанія може запропонувати такий продукт, то в перспективі отримає більшу 

кількість клієнтів і стабільне місце на ринку. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО 

БІЗНЕСУ 

 

Ресторанний бізнес – одна з сучасних галузей індустрії гостинності, яка  

має перспективний розвиток. Люди приходять в ресторан не тільки скуштувати 

вишукані страви, а й відпочити, отримати естетичне задоволення і просто 

поспілкуватися один з одним. Досягнення успіху в розвитку будь-якого бізнесу 

залежить від безлічі факторів. Будь-яка організація в сучасних економічних 

умовах стикається з проблемою залучення додаткових фінансових коштів [1, 

с. 148]. 

Проблемами, що визначають актуальність даного питання в умовах 

сучасного ресторанного бізнесу, є: практично повна відсутність досвіду 

розробки та реалізації інноваційних проєктів в ресторанному бізнесі; 

неможливість використання зарубіжного досвіду реалізації проєктів подібного 

масштабу, в зв’язку з неоднаковими інституційними умовами реалізації 

інноваційних проєктів в сфері послуг. 

Внаслідок, ключовим напрямом підвищення ефективності діяльності 

компанії стає розробка, планування, реалізація і контроль здійснення 

інноваційних рішень, – оптимізація управління інноваційними проєктами, 

розробка процедур управління процесами і вартістю інноваційного проєкту, 

нові методи управління ним, оцінка впливу параметрів і результатів реалізації 

інноваційного проєкту на результати діяльності компанії в цілому. 

Існуючи в умовах постійних змін, підприємствам доводиться приймати 

безліч фінансових рішень, щоб забезпечити своє зростання, включаючи 
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планування нових виробництв, згортання окремих напрямків бізнесу, вибір між 

орендою або покупкою устаткування і визначення напрямків інвестування. 

Одним з секторів ринку послуг, що найбільш стрімко розвиваються, є 

ресторанний бізнес, випереджаючи в динаміці свого зростання багато галузей 

народного господарства. Разом з тим, це один з найбільш ризикових видів 

бізнесу: 50% нових ресторанів розоряються на першому році свого існування, 

за два роки – 65% і лише один ресторан з десяти доживає до 5 років. Тому в 

таких жорстких умовах господарювання підприємствам ресторанного 

господарства необхідно впроваджувати нові підходи до залучення споживачів і 

підвищення прибутку. 

Нові концепції і тренди в ресторанному бізнесі допоможуть залучити 

нових гостей, підвищити їх лояльність, збільшити середній чек на клієнта, а 

також залишитися на плаву і досягти успіху. Саме тому, на сьогоднішній день 

інновації в ресторанному бізнесі є обов’язковим процесом для кожного 

ресторану. 

Інновації – один з основних двигунів ресторанного бізнесу. Якість їжі та 

обслуговування вже не є єдиними чинниками розвитку ресторанного бізнесу. 

Гості сприймають інновації в ресторанах, як явище само собою зрозуміле. 

Подорожуючи по всьому світу і відвідуючи різні ресторани, клієнти стали 

більш вимогливими. Тому, в останні роки інновації суттєво змінили ресторанну 

індустрію. Крім зручностей, які надають інновації гостям, вони здатні суттєво 

зекономити витрати на робочу силу і інші статті витрат, а також краще 

організувати роботу ресторану. Так, щоб залишатися на плаву ресторанам вже 

не можна не рахуватися з цим фактом, і тому актуальним є дослідження 

сучасних інноваційних технологій в ресторанній індустрії. 

Інновації – це кінцевий результат інноваційної діяльності, у вигляді нового 

або вдосконаленого продукту, або технологічного процесу, який наділений 

якісними перевагами при використанні і проєктуванні, виробництві, збуті, який 

використовується в практичній діяльності і має суспільне перевага; це 

впровадження і нововведення новітніх технологій, що забезпечують якісне 

зростання ефективності процесів або продукції, затребуваних ринком. 

Інноваціями в ресторанній індустрії можна вважати впровадження новітніх 

технологій та методів для забезпечення ефективної діяльності підприємства, 

вдосконалення процесу обслуговування і виготовлення продукції, а також 

забезпечення задоволення споживачів і спонукання до бажання прийти ще. 

Основною метою інноваційної діяльності в сфері ресторанної індустрії є 

забезпечення зростання технологічного рівня та конкурентоспроможності 

підприємства. Тому інноваційна політика в сфері ресторанного господарства 

повинна бути спрямована на підвищення ефективності використання науково-

технічного потенціалу підприємств, оновлення існуючих і створення нових 

технологій в ресторанній індустрії з урахуванням світового досвіду, 

активізацію процесів комерціалізації наукових розробок та інше. 

Так, сучасні інноваційні технології в ресторанній індустрії можна 

розділити на такі групи: 

- обладнання, яке удосконалює процес приготування їжі; 



230 

- інформаційні технології; 

- технології, які надають закладам унікальність і привабливість. 

До першої групи входять такі інноваційні технології, як «Cookvak», «Sous-

vide», «cook-in», «Термоміксінг», «Хоспер», «Пакоджет» та інші. Дане 

інноваційне обладнання дозволяє підвищити продуктивність праці, забезпечити 

дотримання технології приготування їжі, знизити витрати, пов’язані з 

контролем технологічного процесу, а також знизити витрати виробництва за 

рахунок зниження матеріаломісткості та енергоємності, забезпечити 

безперервність роботи обладнання (тобто сучасне обладнання може працювати 

безперервно в кілька змін), забезпечити зниження тимчасових витрат на 

приготування продукції тощо. 

До другої групи належать автоматизовані системи управління 

підприємством, Fidello F & B, мережа інтернет («web-сайти закладів», 

«мобільний маркетинг», «мобільний додаток»), програмне забезпечення 

текстової аналітики, спрямованої на відгуки клієнтів, програмне забезпечення 

цифрової робочої сили і аналізу енергії, економія часу і грошей за допомогою 

POS-програм та інші. Впровадження інформаційних технологій в установі 

дозволяє скоротити час на більшість рутинних робіт в ресторані. Це дає 

можливість закладам не тільки надати повну інформацію про заклад 

дистанційно, здійснювати онлайн анкетування, а й збільшити кількість 

замовлень на доставку та бронювання столиків. Автоматизовані системи 

управління та різноманітне програмне забезпечення надає право здійснювати 

ефективне управління підприємством, допомагає вдосконалювати процес 

обслуговування і виробництва, скорочувати витрати та інше. 

До третьої групи інноваційних технологій відносяться: екран-планшет на 

столах, сенсорні дисплеї, QR-код, меню в електронному вигляді, LED-

технологія оповіщення, харчові 3D принтери, сенсорні виробники їжі, 

використання тривимірних проекцій і відео-меппінга для демонстрації 

приготування страв тощо. Дані технології дозволяють залучити сучасних 

споживачів до закладу, виокремити підприємство серед конкурентів і 

забезпечити його високу конкурентоспроможність. 

Таким чином, існує чимало інноваційних технології в ресторанній 

індустрії. Висока конкуренція на ринку зумовлює рестораторів постійно 

вдосконалювати свої заклади, і тому інновації в ресторанній індустрії мають 

значний вплив на розвиток даного ринку. Вони дозволяють забезпечити високу 

конкурентоспроможність закладу, шляхом скорочення витрат на виробництво, 

оптимізацією управління, інформованістю споживачів про заклад та його 

особливості, залучення уваги і зацікавленості споживачів в закладі тощо. 
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БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ 

 

Стан розвитку готельного-ресторанного господарства значною мірою 

залежить від економічного становища в країні. Сучасні тенденції економічного 

розвитку в Україні характеризуються високим динамізмом. Внаслідок цього в 

Україні існує велика конкуренція. Але останнім часом через пандемію велика 

кількість закладів зачинилися і конкуренція стала не така гостра. 

Пандемія covid-19 вплинула кардинально на всі сфери економічної 

діяльності, але найсуттєвішим цей вплив виявився у вітчизняній та світовій 

індустрії гостинності. Проаналізувавши діяльність вітчизняних підприємств 

індустрії гостинності в карантинних умовах встановлено низьку ефективність 

результатів діяльності та використання персоналу для суб’єктів готельно-

ресторанного бізнесу. Основними причинами повільного розвитку закладів 

гостинності у сучасних реаліях карантинних умов є вивчення ключових трендів 

та тенденції: [1] 

1. Підвищення уваги до заходів безпеки та гігієни.  

2. Необхідність оптимізації бізнес-процесів.  

3. Розклад віртуальної доповненої реальності.  

4. Використання віртуальних турів.  

5. Підвищення ролі здорового органічного харчування.  

6. Оптимізація організаційної структури та витрат.  

7. Розширення асортименту послуг та нових форматів заходів 

гостинності.  

8. Оптимізація доставки харчування.  

9. Застосування можливості франчайзингу. 

10. Використання місцевого колориту. 

11. Ставлення до мобільності.  

12. Зміщення акцентів з особистого спілкування гостей з співробітниками 

на спілкування за допомогою інформаційних технологій і цифрової системи 

комунікацій, в тому числі голосові сервіси, чат-боти, робота з біометричними 

даними  для безконтактних форм взаємодії. 

Беручи до уваги вищесказане, карантинні умови дали не тільки негативні 

наслідки пов’язані з зменшенням кількості ресторанів та готелів та скорочення 
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штату працівників, а й позитивні результати розвитку галузі – доставка їжі, 

надання інформаційних послуг пов’язаних з нею, а саме веб-сайти чат-боти та 

багато іншого, поліпшення санітарно-гігієнічних норм та умов обслуговування, 

а також започаткування норм гостинності[2]. 

Вінницький стандарт гостинності спрямований на посилення 

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в сферах 

туризму та гостинності за рахунок підвищення кваліфікації та навичок її 

працівників туристичної і готельно-ресторанних сфер. Виходячи з мети 

стандартів гостинності завданням проєкту є: [3] 

− посилення конкурентоспроможності гідів та розвиток малого 

підприємства в туристичній сфері; 

− удосконалення якості сервісу готелів та ресторанів, розроблення 

Вінницького стандарту гостинності, поліпшення туристичної 

пропозиції та посилення конкурентоспроможності малого та 

середнього підприємництва у сфері гостинності;  

− консолідація середовища сфери гостинності гідів, влади та 

громадськості для посилення конкурентоспроможності малого та 

середнього підприємництва у туристичній сфері.  

Зумовлено це тим, що Вінниця одне із найкомфортніших міст для 

проживання та туризму, яка має незліченну кількість цікавих місць для 

відпочинку та проведення екскурсій, а також багато закладів харчування, які 

здивують різноманіттям страв у меню та автентичною архітектурою будівель. 

У підсумку можна сказати, що готельно-ресторанне господарство цілком 

залежить від економічного стану в країні. Пандемія сильно вплинула на 

економічний стан та відбувся тимчасовий «занепад» готельно-ресторанного 

підприємництва. Але й «занепад» простимулював розвиток норм гостинності в 

готельно-ресторанному бізнесі в кращому напрямку. 

Для підвищення конкурентоспроможності господарської діяльності 

необхідне систематичне проведення моніторингу стану кон’юнктури ринку і 

оперативного реагування на його зміни, проведення заходів по збереженню 

позицій на ринку, оптимізації основних бізнес-процесів. Підвищення 

ефективності господарської діяльності може припускати як локальні внутрішні 

зміни, так і проведення комплексних заходів, проте більш ефективними 

зазвичай виявляються другі. 

Список використаних джерел: 

1.Iвaнoвa К.М. Вплив факторів зовнішнього середовища на умови 

функціонування підприємств. Науковий збірник ДIРСП. 2017. №10. С.76-80. 

2.Сaзoнoвa A.O., Нiкiтiнa Т.A. Удосконалення управління внутрішнім 

середовищем підприємства. URL: 

https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/17536 (дата звернення: 15.10.2021). 

3.Офіційний сайт Вінницької міської ради. URL: 

https://stina.org.ua/vinnytskyj-standart-gostynnosti-programa-posylennya-

konkurentospromozhnosti-turystychnoyi-industriyi-vinnytsi/ (дата звернення: 

15.10.2021). 

 

https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/17536
https://stina.org.ua/vinnytskyj-standart-gostynnosti-programa-posylennya-konkurentospromozhnosti-turystychnoyi-industriyi-vinnytsi/
https://stina.org.ua/vinnytskyj-standart-gostynnosti-programa-posylennya-konkurentospromozhnosti-turystychnoyi-industriyi-vinnytsi/


233 

Олексій Волошин, 4 курс, група Т-41д 

Науковий керівник: Алла Кізюн, к.геогр.н., доцент 

Вінницький тoргoвельнo-екoнoмiчний інститут КНТЕУ 
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НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Менеджмент кадровий – комплексний, цілеспрямований вплив на 

колективи та окремих співробітників, забезпечення оптимальних умов для 

творчої, ініціативної праці для досягнення цілей організації. Метою такого 

менеджменту є уміння працювати з людьми, правильно їх відбирати та 

оцінювати, домагатися їх зацікавленості у підвищенні свого кваліфікаційного 

рівня [1]. 

На сучасному етапі трансформаційних змін в туризмі, зміни, що 

відбуваються в туристичній, економічній, соціальній та інших сферах життя та 

розвитку суспільства, відображаються в управлінській діяльності персоналу.  

Керуючий персоналом – є однією з професій, яка найбільш динамічно 

розвивається в світі. Чим динамічнішій розвиток суспільства, агресивніше 

зовнішнє середовище, тим складніше виробництво, що зумовлює складність в 

комунікаційних потоках та організаційних процесах на підприємстві. І все це 

зумовлює вищі вимоги до управлінського персоналу. Враховуючи залежність 

успішного функціонування підприємств, особливого значення набувають 

питання оцінки щодо управлінської діяльності персоналу. 

Питання оцінки щодо управлінської діяльності персоналу розглядали 

провідні зарубіжні та вітчизняні вчені такі як А. Кредісов, А. Шегда, 

Н. Гавкалова, О. Гірняк, Р. Дафт, М. Мескон, О. Кузьмін, Г. Осовська, 

Ф. Хедоурі, О. Марченко та інші. Дослідження вчених дозволяє дійти висновку, 

що враховуючи досить глибоке вивчення цього питання, все ж таки проблема 

оцінки управлінської діяльності залишається відкритою.  

Комплексною системою показників, які використовуються для визначення 

ефективності управлінської діяльності на підприємствах, являється 

збалансована система показників Нортона-Каплана (Balanced Scorecard – BSC). 

Така система з’явилася, в результаті прагнення удосконалення всієї системи 

управлінської діяльності, необхідності виявлення нових інструментів впливу на 

ефективність управління підприємства в цілому. В результаті, в 1990 році, 

певна кількість підприємств, які брали участь в експериментальному 

дослідженні, оцінюючи результативність діяльності підприємства та діяльність 

управлінського персоналу, включили до показників наряду з фінансовими – не 

фінансові показники, що сприяло збільшенню інформативної бази 

дослідженого поля проблеми. Результатом такого експерименту було 

виникнення концепції збалансованої групи індикаторів: фінансові індикатори, 

індикатори бізнес-процесів, споживачів та кадрового потенціалу. В той же час, 

коли більшість країн використовувала таку збалансовану систему показників, 

Франція розробила свою систему показників – Tableau de bord. Схожість таких 

систем полягає в тому, що вони, вивчаючи діяльність підприємства, включали 
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фінансові та не фінансові показники. Відмінністю французької моделі, яка є 

інструментом управління, використовуються дві групи показників: цільові, які 

відносяться та визначають керівники вищого рівня управлінської ієрархії щодо 

обраних стратегічних цілей підприємства, та функціональні, які визначаються 

функціональним показниками, що діють на всіх рівнях ієрархії. 

Акцентуючи увагу на соціально-економічній ефективність управління, 

виділяють наступні види ефективності: соціальну, організаційну, економічну. 

Організаційна ефективність включає в себе показники якості побудови 

підприємства, системи управління, прийняття управлінських рішень, реакцію 

системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни [1]. 

В соціальну ефективність, Подольчак Н. [4] включає, такі підвиди, як 

психологічну, культурно-етичну, взаємодію та якість трудових ресурсів. Щодо 

психологічної ефективності, то автор акцентує увагу, що вона виявляється 

через конфліктність на підприємстві, адаптованість працівників до змін на 

підприємстві тощо.  

Ефективність взаємодії проявляється через взаємодію рівнів управління, 

співпрацю між керуючою та керованою підсистемами менеджменту, плинністю 

кадрів, формуванні корпоративного духу, динаміці робочих місць тощо. 

Культурно-етична ефективність полягає у культурній сумісності працівників на 

підприємстві, розвитку культурної інфраструктури тощо. Ефективність якості 

трудових ресурсів проявляється через освіченість працівників, наявність дієвих 

та креативних працівників, величину заробітної плати тощо. Але визначальним 

для всієї системи управління на підприємстві, Подольчак Н. [4] вважає 

виробничу ефективність, яка відображається у збалансованості його 

виробничого процесу, враховуючи обмеження та фактор часу. Автор акцентує 

увагу, що виробнича ефективність підприємства пов’язана з соціально-

економічною ефективністю, і зміна одного із видів ефективності зумовлює 

аналогічну зміну в рівні іншої ефективності. 

Варто пам’ятати, що кадрове планування тоді ефективне, коли воно 

інтегроване в загальний процес планування туристичного підприємства. 

Йдеться про його цілі; кадрові стратегії як основи майбутньої кадрової 

політики; створення можливостей посадового й фахового просування 

працівників; забезпечення розвитку кадрів для виконання нових робіт в умовах, 

що змінюються. Кадрові цілі розуміються як визначення конкретних цілей 

підприємства й кожного працівника, що випливають із кадрової стратегії; 

досягнення максимального зближення цілей туристичних підприємств й 

індивідуальних цілей працюючих [3]. 

У іноземній літературі ефективність менеджменту вимірюється двома 

групами показників, які відображають внутрішню та загальну ефективність. 

Внутрішня ефективність розглядається показником продуктивності, тобто між 

вхідними ресурсами та отриманими результатами. Друга група показників 

вважається більш системною, оскільки характеризує не тільки міру досягнення 

внутрішніх цілей, але й відображає взаємовідносини із суб’єктами зовнішнього 

середовища [3]. 
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Ефективність діяльності туристичних підприємств відносно менеджменту 

персоналу досягається: 

- правильним вибором співробітників (їх фаховою, духовною і фізичною 

придатністю); 

- зберіганням зацікавленого в досягненні цілей підприємства штату 

співробітників (низькою плинністю кадрів); 

- методами оплати, що влаштовують усіх; 

- стимулюванням праці і значимих заходів щодо соціального захисту 

кожного члена трудового колективу;  

- притягненням співробітників до управління.  

Важливу роль у мотивації персоналу має середня заробітна плата. Розмір 

цього показника розглядається в динаміці. Порівнюються темпи росту 

середньої зарплати на туристичному підприємстві з темпами росту середньої 

заробітної плати в регіоні. Заробітна плата як один із чинників задоволеності 

працівників фірмою виділяється особливо як у зв’язку з її стимулюючою 

роллю, так і в зв’язку з інфляцією, наростання якої не може не позначитися на 

орієнтації працівників на ринку праці [2]. 

Отже, більшість підходів щодо оцінки та вдосконалення управлінської 

діяльності полягає в тому, що для комплексного вдосконалення діяльності 

управлінського персоналу на підприємстві необхідно включати показники 

внутрішнього і зовнішнього впливу на діяльність підприємства, а також для 

вдосконалення та оцінки управлінської діяльності персоналу підприємства 

потрібно враховувати такі професійно-особистісні показники, як стаж роботи 

на посаді керівника, загальний стаж за спеціальністю, оцінка ділових якостей, 

компетентність, організаторські здібності, психологічна сумісність тощо. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРИ ТА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ У 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

На даний час, попри пандемію коронавірусу, ресторанна галузь продовжує 

розвиватися, відповідно ринок галузі постійно поповнюється новими 

закладами. У підсумку це спричиняє до посилення конкурентної боротьби, у 

зв’язку з чим виникає необхідність постійно поліпшувати якість надаваних 

послуг, підвищувати культуру та якість обслуговування. 

Робота персоналу – одна з найважливіших складових роботи закладу 

ресторанного господарства, адже саме від нього багато в чому залежить 

загальне враження від закладу, а також те, чи повернуться в нього гості знову 

чи ні. Зауважимо, що в індустрії гостинності важливою є робота кожного 

співробітника, починаючи від керівника закладу і закінчуючи прибиральницею. 

Однією з особливостей закладів ресторанного господарства є те, що вони 

виготовляють продукт, який споживачам важко оцінити за критерієм якості до 

того, як буде здійснене замовлення в ресторані (споживач при виборі керується 

порадами персоналу, друзів, рекламою або фотографіями в меню, але не може 

заздалегідь знати, що саме він отримає). Як наслідок, ресторанні послуги важко 

обмінювати і просувати на ринку. Критерієм оцінки якості продукту є емоційна 

реакція клієнта, яка залежить від виховання і ставлення до справи персоналу, а 

також від самого клієнта. 

Заклади ресторанного господарства, безсумнівно, повинні вміти залучати 

клієнтів, домагатися їхньої лояльності і всіляко стимулювати витрати на 

придбання ними надаваних послуг. У недалекому майбутньому ресторанний 

бізнес все більше буде орієнтуватися на залучення повторних клієнтів і 

стимулюватиме додаткові витрати з їхнього боку, пропонуючи їм широкий 

асортимент страв і напоїв та високу культуру обслуговування, яка в умовах 

високої конкуренції на ринку ресторанних послуг є важливим фактором 

розвитку ресторанного бізнесу. 

В останні роки ресторанний бізнес став залучати все більше інвесторів із 

різних сфер бізнесу. Це пов’язано, перш за все, з привабливістю даного ринку в 

умовах економічного зростання країни та добробуту населення, а також з 

можливостями отримання стабільного прибутку протягом всього часу 

існування ресторану при грамотному управлінні ним (громадське харчування є 

однією з найбільш ліквідних галузей економіки). Водночас, ресторанний бізнес 

приховує в собі багато небезпек для потенційних інвесторів – в Україні наразі 

відсутній серйозний досвід та багаторічні традиції функціонування ресторанної 

галузі. Крім того, немає напрацьованої методологічної бази, що допомагає 

вести бізнес і формувати високу культуру обслуговування підприємств 

ресторанного бізнесу. 
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Ще однією особливістю закладів ресторанного господарства є те, що в них 

не виробляється і реалізовується продукція, але й відбувається її споживання в 

обідніх залах, у поєднанні з культурним відпочинком і розвагою споживачів. 

Це значно ускладнюють роботу закладів ресторанного господарства та 

підвищує відповідальність за обслуговування клієнтів. 

Сервіс у ресторані – це послідовність дій персоналу від зустрічі гостя до 

його відходу з закладу. Сюди відносяться поведінкові патерни, комунікаційні 

орієнтири, навіть міміка і жести. Тут немає чітких правил, а вибір інструментів 

часто залежить від очікувань публіки і концепції бізнесу. Чим вищим є рівень 

ресторану, тим жорсткішими є вимоги до якості обслуговування (у сфері 

взаємодії це стосується, перш за все, оперативності реагування на побажання і 

запити гостей, загальної доброзичливості).  

У ресторанах існують базові стандарти сервісу, необхідні для забезпечення 

безперебійної їх роботи, і якщо одні заклади використовують весь перелік 

стандартів і постійно їх доповнюють, то інші обмежуються кількома 

традиційними. Але, так чи інакше, стандарти необхідно пристосовувати під 

кожен заклад персонально, залежно від концепції, виду закладу, рівня гостей і 

співробітників [1, с. 50]. 

До головних стандартів можливо віднести: нормативи чистоти (зал, 

зовнішній вигляд персоналу, вхідної групи і т.д.), стандарт інтер’єру (форма 

персоналу, взуття, стрижки, декорації, манікюр, макіяж і т.д.), стандарти 

обслуговування гостей (конфліктні ситуації, ввічливість і відданість, зустріч 

гостей з дітьми, робота з запереченнями, зворотна взаємозв’язок з гостями і 

т.д.), стандарт подачі страв і напоїв (правила виносу страв та напоїв, 

компліментів і частувань, час подачі), сервірування (до приходу гостя, в період 

його присутності, після прощання з гостем, в перервах між подачею страв і 

т.д.).  

Стандартизація сервісу та конкурентоспроможність закладу – речі, тісно 

пов’язані між собою. Для початку необхідно отримати зворотний зв’язок від 

гостей, чітко розуміти, що і як стандартизувати. У разі, якщо гостям необхідний 

швидкий сервіс в денний час, їм головне швидкість подачі. Найважче з чуттєвої 

стороною питання: млявість і апатія працівника відразу перекреслить навіть 

найбільш бездоганне обслуговування. 

Що стосується якості, в ресторанному бізнесі вона має свої особливості. У 

найзагальнішому сенсі можна виділити три основні підходи до визначення 

якості ресторанних послуг. По-перше, якість передбачає точне визначення 

потреб клієнтів для їх подальшого виконання [2, с. 64]. Найголовніше правило 

ресторанного обслуговування – задовольнити всі потреби клієнтів, що 

виникають. Пропозиція певних послуг і постійна робота над їх якістю 

дозволяють досягати конкурентних переваг на ринку послуг. 

По-друге, якість – це не тільки надання послуг і виконання потреб клієнтів, 

а ще й правильне їх надання. Наприклад, якщо послуга буде надана, але 

персонал ресторану буде надавати дані послуги з небажанням і 

недоброзичливо, то задоволення від споживання подібної послуги клієнт 

швидше за все не отримає [3]. 
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По-третє, якість повинна бути постійною. Однотипні послуги повинні 

надаватися багаторазово і з постійною якістю. Клієнт, який постійно відвідує 

один і той же ресторан, не повинен бачити суттєвої різниці (особливо в бік 

погіршення обслуговування) між послугами, наданими в перший раз і в усі 

наступні рази відвідування ресторану. 

Таким чином, культура та якість обслуговування є важливими 

характеристиками діяльності закладів ресторанного господарства, які 

визначають попит на надавані послуги та впливають на 

конкурентоспроможність закладу, а відтак, його прибутковість. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 

 

На сьогодні важливим фактором діяльності підприємства є задоволеність 

працівників своєю працею та умовами, в яких вона здійснюється. 

Стимулювання праці має на меті підштовхнути персонал відноситись до роботи 

не лише як до необхідності, але і як до можливості відкрити свій внутрішній 

потенціал та творчі здібності. Важливо також, аби працівники були зацікавлені 

постійно покращувати результати своєї праці [1]. 

Задля поліпшення роботи персоналу, підприємства наразі використовують 

низку методів стимулювання праці. Залежно від орієнтації на вплив на ті або 

інші потреби, їх поділяються на три групи: 

- економічні, обумовлені економічними стимулами. Вони припускають 

матеріальне стимулювання, тобто орієнтацію на виконання певних показників 

або завдань, і отримання після їхнього виконання економічної винагороди за 

результати роботи. Використання економічних методів пов’язане з 

формуванням плану роботи, контролем за його виконанням, а також 

економічним стимулюванням праці, тобто з раціональною системою оплати 

праці, що передбачає заохочення за певну кількість й якість праці й 

застосування санкцій за невідповідну її кількість та якість. 
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- організаційно-адміністративні, засновані на директивних вказівках. Ці 

методи базуються на владному стимулюванні, заснованому на підпорядкуванні 

закону, правопорядку, старшому за посадою й т. п., і допускають можливість 

примуса. Вони охоплюють організаційне планування, організаційне 

нормування, інструктаж, розпорядження, контроль. У керуванні владне 

стимулювання відіграє досить істотну роль: воно припускає не тільки 

безумовне дотримання законів і нормативних актів, прийнятих на державному 

рівні, але й чітке визначення прав й обов’язків керівників і підлеглих, при яких 

виконання розпорядження керівництва є обов’язковим для підлеглих; 

- соціально-психологічні, застосовувані з метою підвищення соціальної 

активності співробітників. За допомогою цих методів впливають переважно на 

свідомість працівників, на соціальні, естетичні, релігійні й інші їх інтереси і 

здійснюють соціальне стимулювання їх трудової діяльності. Дана група методів 

містить у собі різноманітний арсенал способів і прийомів, розроблених 

соціологією, психологією й іншими науками, що вивчають людину. До числа 

цих методів відносяться анкетування, тестування, опитування, інтерв’ю тощо. 

«Застосування соціально-психологічних методів у менеджменті й торгівлі 

розглядається у двох аспектах: у традиційному аспекті їхнього застосування 

при управлінні персоналом і з погляду керування поведінкою покупця (при 

виборі соціальної мішені торговельною фірмою, у рекламній діяльності й ін.) 

[2, с. 85]. 

На практиці, як правило, використовують водночас різні комбінації 

методів стимулювання праці. Для найефективнішого стимулювання праці слід 

використовувати усі три методи разом.  

Наведені нижче класифікації методів стимулювання є класичними. У 

сучасному менеджменті застосовуються й інші групування методів 

стимулювання праці. Загалом, усі методи стимулювання праці можна  

згрупувати в наступні групи: 

- економічні стимули (зарплата у всіх її різновидах, включаючи 

контрактну, премії, пільги, страховки, безпроцентні кредити тощо); 

- керування цілями – ця система широко використається в США й 

передбачає встановлення для працівника або групи працівників ланцюга цілей, 

що сприяють вирішенню головного завдання організації (досягнення певних 

кількісних або якісних показників, підвищення кваліфікації персоналу тощо). 

Досягнення кожної з цілей автоматично означає підвищення рівня зарплати або 

іншу форму заохочення; 

- збагачення праці – ця система більшою мірою відноситься до 

неекономічних методів й означає надання людям більше змістовної, 

перспективної роботи, значної самостійності у визначенні режиму праці, 

використанні ресурсів. У багатьох випадках до цього додається й ріст оплати 

праці, не говорячи вже про соціальний статус; 

- система участі. Наразі ця система існує в різноманітних формах: від 

широкого залучення колективу до прийняття управлінських рішень і до 

задіяності у вирішенні важливих проблем у сфері виробництва (Японія) чи 

співучасті у власності шляхом придбання акцій власного підприємства на 
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пільгових умовах (США, Англія) [2, С. 90-91]. У рамках цих груп методів 

сьогодні розробляються окремі методики й системи стимулювання персоналу. 

Отже, сучасні методи стимулювання  праці персоналу бувають дуже різні 

й залежать як від галузі, в якій працює підприємство, так і від самої системи 

стимулювання чи управління, а також від особливостей діяльності на 

підприємстві. Як показує практика, єдиної системи винагород, яка однаково 

успішно може бути застосована на різних підприємствах, не існує. І те, що є 

застосовним на одному підприємстві, може не дати жодного позитивного 

результату на іншому. 
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Не зважаючи на темпи розвитку техніки та стрімке зростання ролі машин, 

комп’ютерів та штучного інтелекту, життя людства буде неможливо уявити без 

людського втручання. На сьогодні, значення людських трудових ресурсів 

абсолютно не зменшується. Вміння, навички, досвід та потенціал людини 

безпосередньо впливають на продуктивність роботи усієї структури 

підприємства, організації, тощо. Для належного виконання будь якої роботи 

працівникам необхідні належні умови праці та сприятливе соціальне оточення. 

Саме це лежить в основі управління поведінкою та дисципліною персоналу. 

Поведінка людини – це певна послідовність дій в певній ситуації, які 

залежать від її соціальних поглядів, характеру та індивідуальних особливостей. 

У випадку достатньої уваги керівництва у даному напрямку, співробітники 

добре виконують поставлені завдання і готові пристосовуватись до нових умов 

і змін, оскільки розуміють, що керівництво їх цінує. 

Особливістю основного готельного продукту є його фіксованість у часі і 

просторі. Попит на готельний продукт (розміщення й інші послуги) може 

коливатися щодня, щотижня, сезонно. У результаті готелі можуть пустувати під 

час падіння попиту чи бути переповненими на піку сезону. Інвестиції в готелях 

робляться звичайно в землю, будинки й основні фонди. 

Значна частина капіталу інвестується в основні засоби готелю, пов’язані з 

її довгостроковою діяльністю, підтримуючи постійні витрати, які необхідно 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/68.pdf
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покривати незалежно від обсягу діяльності. Останнім часом власники 

готельних підприємств спрямовують інвестиції на пошук, навчання персоналу, 

від якого залежить вся діяльність закладу. 

Зрозуміло, що питання добору персоналу, його мотивації, розстановки 

пріоритетів, розвитку дуже складні для практичного вирішення. Керівники 

мають знайти працівників, залучити до роботи в організації ефективних 

співробітників. При цьому менеджери з персоналу мають ще враховувати 

існування обмежувальних факторів фінансового характеру – бюджетні 

можливості організації, необхідність контролю собівартості продукції тощо[1].  

Враховуючи, що тією чи іншою мірою це здійснюють практично всі 

організації, виникає відповідна конкуренція між кадровими службами різних 

організацій. У цілому треба визнати очевидну високу значущість системного 

бачення роботи з персоналом у будь-якій організації – приватній компанії чи 

державній установі. Важливо створити адекватні умовам діяльності організації 

технології кадрового менеджменту, бачити ключові проблеми, які можуть 

виникати в роботі з персоналом, та методи їх розв’язання. 

Досвідчені менеджери добре розуміють, що для того, щоб розвиватися, 

мати успіх у конкуруючому середовищі і забезпечити успішний розвиток 

фірми, вони повинні оптимізувати віддачу від вкладень капіталу не тільки у 

матеріальні та фінансові ресурси, а й у людські. Вони знають, що тільки люди 

дозволяють фірмі жити і виживати. Поточні зміни у оточуючому середовищі 

часто пов’язані зі змінами у сфері персоналу, таких як освіта, ставлення до 

роботи тощо [2]. 

З огляду на те, що багато підприємств поза основною діяльністю 

виконують функції, які не відповідають головному їхньому призначенню, усіх 

працівників поділяють на дві групи:  

1. Персонал основної діяльності.  

2. Персонал неосновної діяльності.  

Такий розподіл персоналу на дві групи необхідний для розрахунків 

заробітної плати, узгодження трудових показників з вимірниками результатів 

виробничої діяльності (для визначення продуктивності праці береться, як 

правило, чисельність тільки промислово-виробничого персоналу). Згідно з 

характером функцій, що виконуються, персонал підприємства поділяється 

здебільшого на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці та 

робітники [3].   

Отже, управління персоналом є однією з найважливіших сфер діяльності 

організації, яка може багаторазово підвищити ефективність будь-якого 

виробництва (підприємства, організації тощо). Для успішного розвитку 

підприємства керівництву необхідно створити ефективні технології кадрового 

менеджменту, бачити ключові проблеми, які можуть виникати в роботі з 

персоналом, та знати методи їх розв’язання. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 

 

В умовах мінливості внутрішнього та зовнішнього середовища постає 

необхідність орієнтації підприємства на сучасний менеджмент. Управління для 

багатьох закладів ресторанного господарства є новим, незвичним, але таким, 

що набирає силу, явищем. Необхідність в ньому проявляється як у процесі 

переходу від планової до ринкової економіки, так і в складних та нестабільних 

умовах розвитку світової економіки. Важливість управління обумовлюється 

також тим, що підприємство може вчасно не відреагувати на зміни зовнішнього 

середовища, у зв’язку з чим зростає частота появи несподіваних, 

непередбачуваних для підприємства труднощів. Управління покликане 

розширити горизонти передбачення, створити можливості своєчасної реакції 

підприємства на зміни зовнішнього середовища на ринках товарів, послуг і 

технологій, в науково-технічній, соціальній і політичній сферах. 

Менеджмент ресторанного господарства є особливою наукою, він поєднує 

питання економіки, планування, економічного аналізу, організації діяльності, 

психології, соціології, права та. Заклади ресторанного господарства – це 

складні соціальні системи, всередині яких можливо виділити дві складові: 

виробництво продукції і послуг, та управління. Ці складові підпорядковані одна 

одній і перебувають у певних відносинах між собою. Вихідним моментом 

їхньої взаємодії є цілі функціонування цих організаційних утворень, для 

досягнення яких система управління впливає на сферу виробництва продукції і 

послуг [1]. 

Ефективний менеджмент ресторанного бізнесу, організований з 

урахуванням розглянутих принципів, дозволяє формувати необхідний 
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ресурсний потенціал високих темпів приросту виробничо-торгівельного 

діяльності, забезпечувати постійне зростання рівня обслуговування відвідувачів 

і задоволення їх попиту на продукцію (товари, послуги), підвищувати 

конкурентну позицію підприємства на споживчому ринку, забезпечувати його 

стабільний економічний розвиток у стратегічній перспективі. 

Для галузі ресторанного господарства притаманний високий рівень 

конкуренції. Інноваційні концепції як уже діючих, так і новоутворених 

ресторанів забезпечили їм достатньо стійкі конкурентні переваги (у т. ч. 

завдяки унікальній продуктовій пропозиції) та, як наслідок, дали змогу 

ефективно діяти на ринку навіть в умовах економічного спаду. Специфіка 

ресторанного бізнесу як галузі сфери послуг припускає під інноваціями не 

тільки поліпшення якості життя людей, тобто задоволення потреби в якісній 

(екологічний аспект) та красиво й смачно приготованій (естетична насолода) 

їжі, а й грамотно побудовані взаємини з клієнтами, грамотну маркетингову 

політику і PR-стратегію, а також облік необхідності комерціалізації 

інноваційних розробок (отримання патентів, реєстрація фірмових знаків) [2]. 

Програма розвитку ресторанного господарства повинна бути спрямована 

на забезпечення всебічного розвитку підприємств та закладів ресторанного 

господарства як чинника економічного зростання системи загалом в умовах 

функціонування товарного ринку та ефективного задоволення потреб 

обслуговуваного населення. Водночас прийняття такої програми сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства 

на внутрішньому ринку товарів і послуг. Реалізація поставленої в програмі мети 

здійснюється через виконання таких завдань:  

– створення умов для формування і забезпечення ефективного 

функціонування підприємств ресторанного господарства;  

– формування та раціональне використання інформаційного, 

організаційного, ресурсного потенціалу підприємств;  

– створення сприятливих умов для реалізації як продукції власного 

виробництва закладів ресторанного господарства, так і купованих товарів;  

– поступовий перехід до сучасних форм обслуговування населення;  

– вдосконалення відносин між підприємствами ресторанного 

господарства, споживачами та контрагентами [3]. 

Особлива увага при цьому повинна приділятися поліпшенню пропозиції 

продукції та послуг ресторанного господарства на споживчому ринку; 

активізації підприємницької діяльності кооперативних підприємств; 

підвищенню їх конкурентоспроможності; технологічній модернізації галузі; 

пропорційному розвитку мережі ресторанного господарства з урахуванням 

упровадження найсучасніших технологій та самообслуговування. 
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TEAM BUILDING – ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

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. Технології, на яких базується система управління персоналом, 

потребують постійного оновлення та уточнення, оскільки ринкове середовище 

функціонування національних підприємств постійно змінюється, тому з метою 

побудови високоефективної системи управління персоналом необхідно 

дослідити суть та значення принципів формування відповідної системи в нових 

умовах ринку [1, с.105]. 

На сьогодні тимбілдинг є однією з перспективних моделей 

корпоративного менеджменту, що забезпечує повноцінний розвиток компанії, 

та одним із найефективніших інструментів управління персоналом. 

Формування команди – важлива частина управління персоналом, яка 

потребує професійного підходу. Взаємовідносини в команді впливають не 

тільки на емоційний стан кожного співробітника, а й на загальну ефективність 

роботи колективу. 

Тимбілдинг – корпоративний захід, спрямований на увімкнення командної 

взаємодії, відчуття підтримки та довіри між учасниками. Командоутворення 

може виступати в різних форматах, кожен з яких має свої особливості та 

спрямованість на досягнення тієї чи іншої мети. 

В перекладі з англійського «team building» означає командоутворення. 

Побудова команди – це процес перетворення групи окремих співробітників в 

згуртовану команду людей, організовану для спільної роботи для задоволення 

потреб клієнтів шляхом досягнення своїх цілей і завдань [2, с.153]. 

Вперше командні методи роботи в деяких компаніях стали 

використовувати ще в 1960-1970-х роках, а зараз подібна практика 

застосовується повсюдно на підприємствах, де працюють великі колективи. 

Тимбілдинг є сучасною технологію формування команди за допомогою 

нестандартних форм впливу та виховання командного духу. В умовах 

конкуренції налагодження ділових зв’язків на ділових і тимбілдинг-зустрічах 

може сприяти взаємовигідним умовам бізнесу на основі партнерства, довіри та 

взаємодії. 

Головні цілі team building:  
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− дає можливість виявити і реалізувати особистісний потенціал 

співробітників;  

− вказує на помилки в спілкуванні, які породжують взаємне нерозуміння 

між членами робочого колективу компанії;  

− допомагає знайти варіанти вирішення конфліктних ситуацій;  

− розвиває здатність приймати рішення в критичних і нестандартних 

ситуаціях;  

− виховує в співробітниках довіру до компанії і один до одного, 

прихильність цілям компанії [3].  

Team building – це вагомий метод нематеріальної мотивації персоналу, 

який дозволяє співробітникам відчути увагу компанії до кожного її 

співробітнику [4, с. 420]. 

Але необхідно пам’ятати, що тимбілдинг не вирішує всіх проблем. 

Тимбілдинг допомагає збільшити поле довіри в колективі, трохи розширює 

межі комунікації, можливо, під час тимбілдингу колеги відкриють нові сторони 

й можливості вербальної та невербальної комунікації. Ці відкриття дозволяють 

розвинути розуміння чужої картинки світу, але не вирішать усіх існуючих 

проблем. 

Отже, якісна система корпоративного управління на туристичному 

підприємстві, яка використовує сучасні методи управління персоналу, а саме 

заходи тимбілдингу, виступає умовою ефективної роботи підприємств 

туристичної індустрії, відкриває їм доступ на світові ринки туризму, а також, з 

точки зору ділової етики, закріплює соціальні зобов’язання туристичних 

підприємств перед суспільством, тобто дає змогу сформувати соціальну 

корпоративну відповідальність вітчизняних підприємств на туристичному 

ринку шляхом комунікативних зв’язків. Спільна робота сприяє вирішенню 

поставлених завдань заходу. Також важливим фактором є подальша рефлексія, 

що проводиться з учасниками для аналізу отриманих знань і навичок. В 

результаті керівник отримує згуртовану команду, яка готова працювати 

ефективніше, в якій налагоджуються комунікаційні зв’язки і підвищується 

усвідомлення відповідальності ролі кожного в колективі. 
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СУТНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

СЕРВІСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

У даній роботі ми досліджуємо сутність системи управління персоналом 

на сервісному підприємстві. Адже, ця система забезпечує сталий розвиток 

підприємства, його конкурентоспроможність на ринку. Актуальність теми 

зумовлена тим що, персонал є одним з важливих факторів виробництва процесу 

створення товарів і послуг, їх реалізації. Тобто, персонал має велике значення 

для усього сервісного підприємства. Що стосується і його системи управління. 

Персонал — найбільш складний об’єкт управління в організації, оскільки, 

є живим, має можливість самостійно приймати рішення, діяти, критично 

оцінювати пред’явлені до нього вимоги, має суб’єктивні інтереси [1, с. 384]. 

Управління персоналом це діяльність, яка спрямована на досягнення найбільш 

ефективного використання працівників для досягнення цілей підприємства.  

Система управління персоналом – це комплекс цілей, завдань і основних 

напрямів діяльності, різних видів, форм і методів роботи, а також відповідного 

механізму управління, спрямованого на забезпечення постійного підвищення 

ефективності виробництва, продуктивності праці та якості роботи. 

Управління персоналом як цілісна система виконує такі функції:  

- організаційну – планування потреб і джерел комплектування персоналу;  

- соціально-економічну – забезпечення комплексу умов і факторів, 

спрямованих на раціональне закріплення й використання персоналу;  

- відтворювальну – забезпечення розвитку персоналу.  
Управління персоналом як система включає два блоки: організаційний і 

функціональний.  

До організаційного відносять формування персоналу (прогнозування 

структури, визначення потреб, залучення, підбір та розміщення персоналу і 

ведення відповідної кадрової документації) та стабілізацію персоналу 

(створення та ведення бази даних з питань рівня кваліфікації, персональних 

умінь, бажань, результатів оцінки праці з метою визначення потенціалу 

кожного працівника).  

Функціональний пов’язаний із використанням персоналу, що включає 

професійно-кваліфікаційне і посадове переміщення працівників (управління 

кар’єрою), створення постійного складу персоналу та робочих місць, 

покращення морально-психологічного клімату в колективі [2, с. 16]. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(2)__41
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(2)__41
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Практична реалізація функцій управління здійснюється за допомогою 

системи методів управління. Привести в дію організовану систему, щоб 

одержати потрібний результат, можна лише через вплив на неї керуючого 

органу чи особи.  

Методи управління персоналом – це способи впливу на окремих 

працівників і трудові колективи у цілому, які необхідні для досягнення цілей 

підприємства. Для оцінки ефективності та продуктивності діяльності з 

управління персоналом можуть застосовуватися різні методи, а саме: 

використання інформаційних систем з управління людськими ресурсами, 

опитування думок, співставлення. 

Для успішного розвитку організація повинна управляти кадровим 

плануванням, набором, адаптацією, навчанням, оцінкою, винагородами, а 

також мотивацією персоналу та створенням відповідних умов праці. Поєднання 

і єдність методів, процедур, програм являють собою систему управління 

персоналом [3, с. 12]. 

Планування персоналу має забезпечити максимальні здібності працівників, 

при цьому врахувати економічні і соціальні наслідки прийняття рішень. Про 

ефективність кадрового планування можна судити з рівня досягнення цілей 

підприємством, оскільки вирішальним фактором діяльності організації є 

персонал.   

Основна мета кадрового планування – максимальна економічна 

ефективність діяльності. Тож приймаючи рішення про найм ще одного 

працівника, необхідно порівняти вартість продукту, який буде вироблено цим 

працівником, з витратами, пов’язаними з його наймом [4, с. 67]. 

Процесу найму – це комплекс послідовних дій, що виконуються 

організацією для залучення працівників, наділених тими якостями, що 

необхідні компанії для досягнення її цілей. Прийняття персоналу поділяється 

на послідовні етапи, розпочинаючи від організації роботи служби персоналу на 

ринку праці і закінчуючи процедурою первинної адаптації співробітника у 

компанії.  

Метою залучення працівників є добір персоналу для покриття потреби в 

кадрах потрібної якості і у необхідній кількості, в даний момент та на певний 

проміжок часу, а також для використання у певному місці. 

Важливою умовою успішної діяльності сервісного підприємства є 

розвиток персоналу. Через постійне прискорення науково-технічного прогресу, 

вимоги до професійних навичок, знань та умінь працівників змінюються. Що 

власне, є поштовхом для самовдосконалення працівників. Навчання персоналу 

дає багато можливостей як для сервісного підприємства – підвищення рівня 

ефективності та якості праці, так і для персоналу – вищий рівень життя, 

можливості для самореалізації. Що робить працівника конкурентоспроможним 

на ринку. 

Система навчання дозволяє підприємству забезпечувати максимально 

повну відповідність структури працівників структурі робочих місць з 

урахуванням вимог до працівників. Основні напрямки професійного розвитку 

персоналу:  
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− первинне навчання у відповідності до завдань та цілей підприємства;  

− поточне навчання з метою усунення розриву між вимогами посади і 

характеристиками персоналу;  

− навчання, що має на меті підвищення загальної кваліфікації;  

− навчання для роботи за новими напрямками діяльності підприємства;  

− навчання з метою освоєння нових методів виконання посадових 

обов’язків.  

Процес пристосування нового працівника до умов організації, в основу 

якого покладено поступове освоєння умов праці – адаптація працівника. 

Науковці виділяють такі види адаптації:  

1. Психофізіологічна адаптація – пристосування людини до нового 

фізичного оточення та рівня психологічних і фізичних навантажень;  

2. Професійна адаптація – оволодіння новою професією, пристосування до 

нових завдань і характеру праці;  

3. Соціально-психологічна адаптація – це поступове звикання до нового 

колективу, розуміння його традицій і корпоративної культури, до стиля роботи 

керівників.  

Сервісне підприємство базується передусім на управлінні. Де основну роль 

має сама система та її чинники зокрема. Ефективна система управління завжди 

приведе сервісне підприємство до отримання бажаних результатів. Тобто, 

задоволення потреб споживачів та отримання максимального прибутку. 
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Система управління персоналом використовує сучасні методи і технології, 

наукові розробки та методичні рекомендації практикуючих фахівців, дозволяє 

вирішити найбільш важливі завдання управління. Основними завданнями 

системи управління персоналом є: реалізація цілей управління кадрами, 
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створення умов, при яких відбувається постійне підвищення коефіцієнта 

корисної дії працівників підприємства, збільшення професійного потенціалу 

працівників.  

Одними з основних методів управління підприємством є адміністративні 

методи. Дані методи здійснюються через управлінський вплив на персонал за 

допомогою управлінських впливів здійснюваних у вигляді стягнень, заохочень і 

дисципліни. Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як 

усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов’язку, прагнення 

людини трудитися в певної організації і т. д. [2]. 

Основними способами адміністративного впливу є: 

1) заходи організаційного впливу: штатний розклад; інформація про 

підрозділи; посадові інструкції; організація робочого місця; колективний 

договір; правила трудового розпорядку; організаційна структура управління; 

статут установи; 

2) заходи розпорядчого впливу: накази; розпорядження; вказівки; 

інструктування; настанови; цільове планування; нормування праці; координація 

робіт; контроль виконання. Найбільш популярною і категоричною формою 

розпорядчого впливу є наказ, тому що його невиконання загрожує відповідною 

санкцією (покарання); 

3) заходи матеріальної відповідальності і стягнення: добровільне 

відшкодування збитку установі, утримання із заробітної плати; депреміювання; 

повна матеріальна відповідальність; колективна матеріальна відповідальність. 

Дані заходи мають під собою матеріальну складову, що в тій чи іншій мірі 

надає істотний вплив на працівників; 

4) заходи дисциплінарної відповідальності та стягнень: зауваження; 

догани; пониження в посаді; звільнення. Перераховані вище заходи спрямовані 

на підтримання дисципліни і порядку в організації; 

5) заходи адміністративної відповідальності: попередження; штраф; 

відшкодування збитку. Останнім часом зросла роль адміністративної 

відповідальності, все частіше стали накладатися штрафи за порушення трудової 

дисципліни, невиконання наказів і розпоряджень і т. д. [4]. 

Враховуючи перераховане вище, було проведено аналіз позитивного та 

негативного впливу адміністративних методів на роботу підприємства (табл.1). 

Таким чином, виявлені недоліки при здійсненні управління підприємством 

заважають здійсненню ефективної діяльності підприємства, та стабільному 

стану підприємства на ринку. 

 

 

 



250 

Таблиця 1 – Позитивний та негативний вплив адміністративних методів 

управління 
Позитивний вплив Негативний вплив 

1. Приріст рівня регламентації управління 

(організаційний вплив): 

1.1. Добре пророблений статут установи з 

необхідним доступом до нього працівників 

1.2. Наявність чітких, розроблених правил 

внутрішнього трудового розпорядку, робота з 

персоналом ведеться відповідно КЗпП  

1.3. Чітка, структурована організація штатних 

структур, щорічне коригування структури в 

зв’язку зі змінами умов діяльності і впливом 

зовнішнього середовища. 

1.4. Посадові інструкції опрацьовані з 

визначенням функціональних особливостей 

працівника і нормуванням праці. 

1.5. Застосування договірної системи 

організації та оплати праці 

1. Організаційний вплив на персонал 

неефективно впливає: 

1.1. Типовий статут установи з 

обмеженням доступу 

1.2. Використання типових або застарілих 

правил внутрішнього трудового 

розпорядку, робота з персоналом з 

порушенням КЗпП, що негативно 

відбивається на персоналі. 

1.3. Неефективно вибудувана 

організаційна структура. 

1.4. Посадові інструкції, або відсутні, або 

складені з порушенням КЗпП. 

1.5. Контрактна система організації та 

оплати праці існує тільки на папері. 

2. Ефективні види розпорядчих впливів: 

2.1. Накази віддаються чітко і ясно з 

зазначенням стану питання, заходів, ресурсів, 

термінів і відповідальних виконавців. 

2.2. Застосовується система контролю якості, 

виконуваної роботи 

2. Неефективні види розпорядчих впливів: 

2.1. Накази віддаються розпливчасто, 

несформульовані, без чітких інструкцій до 

виконання. 

2.2. Система якості або відсутня, або 

використовується не в повній мірі. 

3. Баланс між адміністративними методами 

покарання і заохочення: 

3.1. Баланс забезпечує скорочення плинності 

кадрів. 

3.2. Методи адміністративного заохочення 

співробітників за досягнення (підвищення по 

посади, збільшення оплати праці, напрямок 

на стажування). 

3.2. Заохочення і покарання чітко 

структуровані [1]. 

3. Дисбаланс між адміністративними 

методами покарання і заохоченнями: 

3.1. Дисбаланс підвищує плинність кадрів, 

причини звільнення не аналізуються. 

3.2. Зв’язок між адміністративним 

заохоченням і досягнутими 

співробітником результатами відсутній. 

3.3. Чіткі правила покарання і заохочення 

відсутні [1]. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Зміна стану зовнішнього середовища, розвиток організації, зміна 

організаційних цілей викликають необхідність оптимізації структури 

управління підприємством для забезпечення ефективного розвитку та 

досягнення ним організаційних цілей. [4] 

Організаційна структура забезпечує впорядкованість побудови та 

узгодженість діяльності підрозділів підприємства, координованість спільної 

роботи та належність виконання персоналом функціональних обов’язків, 

необхідних для досягнення поставлених цілей. Таким чином, реалізація заходів 

з удосконалення та оптимізації структури управління підприємством являє 

собою не тільки один із потужних засобів мобілізації резервів для підвищення 

ефективності господарської діяльності, а й виступає важливою передумовою 

здійснення комплексу більш масштабних перетворень внутрішнього 

середовища підприємства. У сучасних умовах в основі неефективного 

функціонування вітчизняних підприємств і низьких темпів науково-технічного 

прогресу лежать організаційні структури, що базуються на централізації, 

багатоступеневій ієрархії та незмінності методів управління. Саме тому 

актуальною є проблема оптимізації структури управління підприємством [1]. 

Організаційна структура управління підприємством (далі ОСУ) – це форма 

розподілу й кооперації управлінської діяльності, у рамках якої здійснюється 

процес управління за відповідними функціями, спрямованими на рішення 

поставлених завдань і досягнення намічених цілей. 

Під структурою управління розуміється упорядкована сукупність 

взаємопов’язаних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток 

організації як єдиного цілого. Елементами ОСУ можуть бути як окремі 

робітники (керівники, фахівці, що служать), так і служби або органи апарату 

управління, в яких зайнята та або інша кількість фахівців, що виконають певні 

функціональні обов’язки [3]. 

На даний час існують наступні принципи розбудови організаційної 

структури управління підприємством: 

− підпорядкованість цілі, завданню, та основним вимогам власника. Така 

спрямованість керування підпорядковує діяльність всіх 

функціональних підрозділів підприємства загальній меті, а систему 

мотивації персоналу підприємства робить орієнтованою на результат; 

− оптимальність розподілу праці між управлінцями та фахівцями, що 

забезпечує творчий характер діяльності; 

− наявність повноважень та відповідальності кожного працівника з 

огляду на вертикальний або горизонтальний типи відносин; 

− відповідність функцій і обов’язків, з одного боку, з повноваженнями й 

відповідальністю з іншого; 
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− адекватність соціально-культурному середовищу організації 

характеризує ступінь сприйняття інновацій організаційного, 

технологічного та інших видів персоналом підприємства; 

− наявність точок контролю за вхідними та вихідними фінансовими 

потоками характеризується ступенем фрагментації бізнесу 

визначенням типів фінансових відносин між бізнес-одиницями [2]. 

Важливу роль у розбудові організаційної структури підприємства 

відіграють життєвий цикл та розмір підприємства. 

Ефективність структури управління, яка в кінцевому підсумку виявляється 

в успішному (рентабельному) функціонуванні підприємства, може бути 

досягнута за умови, що при її формуванні дотримуються таких вимог: 

1) чітко формулюється мета підприємства; 

2) досягається максимальна простота структури. Чим простіше й чіткіше 

побудована структура, тим легше персоналу зрозуміти своє місце в ній, 

пристосуватися до даної форми управління і брати активну участь у реалізації 

цілей підприємства; 

3) забезпечується чітка передача інформації і відповідний зворотний 

зв’язок; 

4) встановлюється єдина підлеглість. Одержання наказу або 

розпорядження тільки від одного начальника – необхідна умова єдності дій, 

координації сил, поєднання зусиль. Подвійне командування не тільки зайве, а й 

шкідливе; 

5) обмежується кількість підлеглих. Норма управління визначається 

діапазоном контролю, який залежить від типу виробництва, його складності; 

6) обмежується кількість ланок управління: чим їх більше, тим довше йде 

інформація знизу вверх і розпорядження зверху вниз, більше можливостей 

перекручування їх у процесі передачі; 

7) чітко розрізняються і координуються функції лінійного керівництва і 

функціональних служб; 

8) вищим керівництвом координується відповідальність служб [2]. 

Серед найпоширеніших помилок при формуванні структури управління 

українських компаній можна виділити такі: 

− відсутність чіткої структури управління компанією, формалізованої 

ієрархії; 

− дуже багато горизонтальних зв’язків. Часто це наслідок бажання 

керівництва безпосередньо контролювати якомога більше процесів, що 

відбувається всередині компанії; 

− занадто глибокі вертикальні зв’язки (багато рівнів підпорядкування без 

встановлення горизонтальних інформаційних зв’язків між нижніми рівнями 

різних гілок). Наслідком цього є необґрунтована бюрократизації компанії, коли 

всі рішення приймаються на верхньому рівні;  

− відсутність чітких посадових зобов’язань, формалізації 

функціональних та інформаційних зв’язків на підприємстві [3]. 
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Підтримка функціонування неоптимізованих структур обертається для 

компанії великими фінансовими витратами, дублюванням функцій та проявами 

безвідповідальності.  
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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ВИДИ SWOT-АНАЛІЗУ 

 

SWOT-аналіз є найвідомішим інструментом для аудиту та аналізу 

загального стратегічного становища бізнесу та його оточення. Він дає 

підприємству чітке уявлення про “ситуацію”, в якій працює організація, і 

допомагає їй визначити, яких стратегій їй слід дотримуватися. 

Даний тип аналізу вперше був використаний для аналізу бізнесу. Зараз 

його часто використовують уряди, некомерційні організації та приватні особи, 

включаючи інвесторів та підприємців. 

Внутрішні фактори – це сильні та слабкі сторони; зовнішніми факторами є 

можливості та загрози. SWOT-аналіз дає підприємству чітке уявлення про 

“ситуацію”, в якій вона працює, і допомагає їй визначити, яких стратегій їй слід 

дотримуватися [2]. 

Внутрішні фактори включають в себе сильні слабкі сторони підприємства 

зараз. Оскільки компанія має найбільший контроль над внутрішніми 

факторами, вона може розробити стратегії та цілі для використання сильних 

сторін та усунення недоліків. Приклади внутрішніх факторів: фінансові, 

технічні, людські ресурси, продуктова лінійка. Все це контролюється 

організацією.   

Зовнішні фактори включають можливості та загрози, які знаходяться поза 

організацією. Це фактори, на які компанія може вплинути – або принаймні 

передбачити – але не може повністю контролювати їх. Приклади зовнішніх 

факторів: технологічні інновації та зміни, економіка країни, політика та 

законодавство та соціальні тенденції. Хоча компанія може контролювати, як 
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вона позиціонує себе щодо конкуренції, вона не може контролювати дії чи 

стратегії конкурентів [3]. 

Назва є абревіатурою заголовних букв за назвою чотирьох англійських 

слів: 

S – strength (з англ. – сила, міць) – сильні сторони компанії, внутрішнє 

середовище) 

W – weakness (з англ. – слабкість) – слабкі сторони компанії,  

O – opportunities (з англ. – перспектива) – перспективи для компанії, 

зовнішнє середовище 

T – threats (з англ. – загроза) – небезпеки для компанії. Ці чинники 

розглядаються щодо представників конкурентного ринкового середовища [1] 

На практиці використовують три види SWOT-аналізу: Експрес – часто 

застосовується в бізнесі для виявлення сильних сторін. Головна мета цього 

виду аналізу виявити існуючі переваги та можливості для покращення 

внутрішніх факторів. Головна перевага, яку дає експрес-SWOT-аналіз полягає в 

наочності бізнес-характеристик. Зведений – використовуються основні 

показники діяльності підприємства на певний момент часу та на майбутнє. Він 

допомагає отримати більш точні значення для стратегічного аналізу. Головна 

перевага цього виду – це можливість швидкого переходу від досліджень до 

розробки стратегії розвитку підприємства.  Недолік – складність проведення. 

Змішаний SWOT-аналіз – тип аналізу якому використовується характеристики 

експрес та зведеного типу. Для змішаного SWOT-аналізу потрібно проведення 

не менше трьох стратегічних досліджень. Кількісна оцінка не виконується. Всі 

дані вводяться в таблицю для перехресного аналізу. Основна перевага цього 

аналізу – можливість глибинного дослідження [1]. 

Отже, SWOT-аналіз – це джерело інформації для стратегічного 

планування. Це сильний інструмент, але він містить великий суб’єктивний 

елемент. Найкраще, коли він використовується як посібник, а не як рецепт.  

Успішні підприємства спираються на свої сильні сторони та захищаються від 

внутрішніх слабкостей та зовнішніх загроз. Підприємства стежать за своїм 

загальним діловим середовищем і визнають та використовують нові 

можливості швидше, ніж його конкуренти. 

Список використаних джерел:  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Продуктивність праці – це показник трудової діяльності працівників, який 

характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу. 

Продуктивність суспільної праці виражає рівень затрат робочого часу у 

виробництві за середньою кваліфікацією та інтенсивністю. При визначенні 

продуктивності суспільної праці враховуються затрати уречевленої і живої 

праці, тоді як при оцінці індивідуальної праці – тільки праці живої. І дійсно, 

якщо заміна ручного відбою вугілля добувними комбайнами збільшила 

видобуток одним забійником, скажімо, у 300 разів, підвищивши продуктивність 

індивідуальної праці одного робітника у забої в 300 разів, то продуктивність 

суспільної праці зросла від цього значно менше. 

Отже, продуктивність праці – це показник результативності робочого часу, 

що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт або послуг, з 

одного боку, і кількістю робочого часу, витраченого на виробництво цього 

обсягу, – з іншого.  

Продуктивність індивідуальної праці розраховується трьома основними 

способами: натуральним, вартісним і трудовим. 

Велике значення для підвищення продуктивності праці мають 

організаційно-економічні фактори, які визначаються рівнем організації 

виробництва, праці та управління. До таких факторів належать: 

- удосконалення форм організації суспільного виробництва, його 

подальшої спеціалізації та концентрації, удосконалення організаційно-

виробничих підрозділів і допоміжних служб на підприємстві; 

- удосконалення організації праці шляхом поглиблення поділу і кооперації 

праці, застосування передових методів і прийомів праці; поліпшення 

підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; поліпшення умов праці; 

удосконалення матеріального стимулювання праці; 

- удосконалення організації управління виробництвом шляхом 

удосконалення системи управління виробництвом, поліпшення оперативного 

управління виробничим процесом, впровадження автоматизованих систем 

управління виробництвом [1]. 

Враховуючи, що в сучасних умовах економічного розвитку найціннішим 

ресурсом є людина та її діяльність, в якості основного параметра, що оцінює 

результативність діяльності підприємства, зазвичай, приймається ефективність 

(продуктивність) праці, яка характеризує не тільки результативність 

використання трудових ресурсів, але і виступає індикатором перспектив 

розвитку тієї чи іншої галузі, і, згідно з теорією М. Портера, є «єдиною 

розумною концепцією конкурентоспроможності на національному рівні». 

Продуктивність, будучи головним показником, що визначає довгостроковий 
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рівень життя в країні, від якого залежить дохід на душу населення і відповідно 

рівень його добробуту, вимагає неухильного зростання і постійного розвитку 

економіки. 

Підвищення ефективності використання робочої сили на туристичних 

підприємствах  багато в чому означає підвищення продуктивності праці. До 

факторів зростання продуктивності праці належать: обсяг реалізованих послуг 

та їх структури; розмаїття асортименту; рівень механізації праці, рівень 

розвитку науки, підвищення кваліфікації працівників, матеріальне і моральне 

стимулювання праці, вдосконалення модернізація обладнання і ін. 

Забезпечення ефективного функціонування діяльності готелю багато в чому 

залежить від раціонального поєднання таких факторів. 

Недооцінка значення активізації і розвитку персоналу туристичного  

підприємства збільшує спад виробництва, веде до зниження продуктивності 

праці, збільшенню витрат і знецінюванню накопиченого людського капіталу. 

Про це свідчать як загальні економічні показники (падіння виробництва, ріст 

безробіття, скорочення професійно-технічної підготовки і ін.), так і положення 

на туристичних підприємствах. 

Наразі а туристичному бізнесі жорстку конкурентну боротьбу витримують 

лише ті турагентства, котрі можуть запропонувати своїм клієнтам високоякісне 

обслуговування, а це не можливо без професійно підготовленого персоналу. 

Основними умовами підвищення ефективності праці працівників 

туристичних підприємств  є: 

- моральна та матеріальна мотивація; 

- безупинна перепідготовка персоналу; 

- підвищення кваліфікації персоналу; 

- навчання персоналу; 

- оновлення технічного оснащення тощо [2]. 

Незважаючи на всі проблеми, туризм має всі перспективи вийти на 

високий рівень діяльності з конкурентоспроможними трудовими ресурсами. 

Незадовільна організація праці в туризмі пояснюється відсутністю 

кваліфікованих кадрів на ринку туристичних послуг, використовуючи резерв 

підготовлених працівників. В державі такого резерву немає, а щоб добре 

навчити працівника тонкощам професії, потрібно багато часу. 

Список використаних джерел: 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В 

УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ 

 

Сучасний стан ринку готельних послуг характеризується високим рівнем 

конкуренції, різноманітністю надання видів основних і додаткових послуг, 

підвищенням рівня обслуговування. Управління будь-яким бізнесом сьогодні 

потребує активного використання інформаційних технологій. Сучасні 

інформаційні системи, завдяки наявності доступу до інтернету ґрунтуються на 

активному використовуванні комп’ютерів в режимі реального часу з високого 

рівня дружнім інтерфейсом, роботою з віддаленими базами даних і програмами 

[1]. 

Проблемам використання сучасних інформаційних систем в управлінні 

якістю послуг гостинності в сучасних готелях присвячено роботи таких 

вітчизняних науковців як: Р. Браймер, В. Гуляєва, Н. Кабушкін, Д. Козлова, 

Н. Кузнєцова, М. Морозов, Н. Плотнікової, Л. Родігіна, О. Чудновського. Але 

стрімкі темпи науково-технічного прогресу потребують безперервного аналізу 

існуючих досягнень з метою їх подальшого впровадження в готельну 

індустрію. 

За своєю структурою, інформаційні системи, що використовуються в 

індустрії гостинності містять комп’ютерної системи бронювання, системи 

проведення телеконференцій, відео-систем, інформаційних систем управління, 

електронних інформаційних систем авіаліній, електронної пересилки грошей, 

телефонних мереж, глобальних комп’ютерних систем резервування, системи 

мультимедіа, смарт-карток. 

Головними комп’ютерними системами в сфері гостинності є комплекс 

Fidelio Front Office (FFO), системи Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan, OPERA, 

Epitome, «Інтерготель», «Едельвейс», Servio, R-Keeper, InStyle та вітчизняні 

розробки (ProHotel, SuperHotel, B52). 

Впровадження інформаційної системи в готелі «Південний Буг» м. 

Вінниця значно полегшує роботу персоналу та формує його позитивний імідж. 

Якщо на перших етапах інформатизації впровадження сучасних інформаційних 

технологій не було відчутно для гостей готелю, то зараз спостерігаються 

тенденції поширення технологій, які орієнтовані на таку пряму взаємодію з 

клієнтами готелів. 

Велике значення для готелю «Південний Буг» м. Вінниця має: 

− перехід на технологію «чіп і PIN»; 

− впровадження мобільного додатку по бронюванню місць,; 

− можливість оплати безпосередньо з мобільних пристроїв клієнтів; 

− перехід на «хмарні» формати готельних сервісів по взаємодії з 

клієнтами, розрахунків та бронювання, токенізація пристроїв з метою 

підвищення безпеки електронних платежів. 
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Важливою подією для даного готелю є створення власного сайту та 

розміщення його в мережі інтернет. Перспективним напрямком покращення 

ефективності діяльності готелю «Південний Буг» м. Вінниця є автоматизація 

процесів комунікації відвідувачів з персоналом, в тому числі і створення, і 

використання своїх чат-ботів в якості каналів зв’язку зі службою 

обслуговування клієнтів. Така система може розповісти про послуги готелю, 

допомогти замовити обслуговування номеру, надати рекомендації туристу 

щодо вибору закладу ресторанного господарства та прийняти від клієнта 

скаргу. 

Впровадження інформаційних систем 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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ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛІННІ ТУРИСТИЧНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Працівники індустрії туризму перебувають у постійній комунікативній 

взаємодії зі споживачами туристичних послуг, партнерами та конкурентами по 

бізнесу, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

громадськістю тощо. Тому при виконанні функціональних обов’язків фахівці- 

туризмознавці (дипломовані спеціалісти) повинні швидко адаптуватися до змін, 

переформатовувати свою діяльність у відповідність до сучасних тенденцій, 

розумно розставляти пріоритети, розподіляти часові та людські ресурси, 

шукати резерви часу для реалізації проектів, вивчати й запроваджувати 

інноваційні технології кадрового менеджменту для розвитку підприємства. 

Неволодіння такими компетентностями та, особливо, нездатність управляти 

власним часом без урахування пріоритетів та чітко визначених цілей, може 

стати перепоною на шляху до формування та розвитку соціокультурної 

комунікативної особистості фахівця-туризмознавця. Саме тому, проблематика 
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раціональної організації діяльності працівників індустрії туризму нині на часі й 

потребує активного вивчення й застосування через опанування методів, 

принципів та правил ефективного використання технологій тайм-менеджменту. 

Теорія тайм-менеджменту розглядається науковцями та публіцистами 

різних країн. Класиками вважають Ф.У.Тейлора, К.Макхэма, М.Х.Мескона. 

Серед сучасних авторів особливо виділяють Г.Архангельского, А.І.Вронський, 

А.К.Гастева, Р.М.Скриневича, Н.М.Крухевича, Л.Зайверта, Й.Кноблауха, 

К.Бішофата та інших. Питанням часу розвитку особистості, мотивації, динаміки 

присвячені роботи П.Жане, К.Левін, Х.Томе; вивченням конкретного життєвого 

шляху, його специфічних часових, біографічних характеристик займались 

Б.Ананьєв, П.Балтес, Ш.Бюлер. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів тайм-

менеджменту в управлінні туристичним підприємством. 

Тайм-менеджмент – це сукупність технологій планування роботи, які 

людина застосовує самостійно для підвищення ефективності використання 

свого робочого часу і для підвищення контролю зростаючої кількості завдань; 

це також вміння ставити завдання і виконувати їх. Певною мірою час – це такий 

же ресурс, як і люди, сировина, фінансові засоби. Його найважливішою 

особливістю є безповоротність – його не можна накопичити, передати, взяти в 

кредит, тому важливо навчитися використовувати його з максимальною 

вигодою [1]. 

Слід зазначити, що умовно тайм-менеджмент поділяють на два блоки. 

Індивідуальний тайм-менеджмент використовують для ефективної 

самоорганізації, тоді як корпоративний тайм-менеджмент представлений 

консалтинговими послугами, коли замовнику надаються і разом з ним 

уточнюються розробки по створенню цілісного регламенту організації [3]. 

Для того, щоб виявити необхідність залучення тайм-менеджменту на 

підприємствах туризму  необхідно зробити хронометраж особистого часу. Його 

слід проводити впродовж кількох робочих днів, можливо, тижнів, щоб 

проаналізувати свій робочий стиль і розкрити причини виникаючих дефіцитів 

часу. Тривожні симптоми близького виникнення тимчасових проблем можна 

визначити за такими ознаками: 

1. Відсутність пріоритетів при виконанні справ (рішення другорядних 

завдань при регулярному перенесенні головних). 

2. Поспіх при виконанні об’ємних завдань (найчастіше викликана 

несвоєчасністю початку роботи над ними). 

3. Великий потік всіляких рутинних справ (ризик потонути в дрібницях). 

4. Несвоєчасне вивчення ділової переписки (поточної документації). 

5. Робота вечорами і на вихідних (в службові годинник не вистачає часу). 

6. Постійне виконання роботи за своїх колег чи підлеглих (здається, що так 

буде швидше або надійніше). 

7. Робота не за своїм профілем (неефективне використання можливостей). 

8. Безперервні перешкоди в роботі (нескінченні телефонні дзвінки і наплив 

відвідувачів). 
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9. Уточнення відомостей, постійне перепитування (важке сприйняття 

інформації, як наслідок втоми).  

Одним з методів вдосконалення управління на підприємстві є аналіз витрат 

робочого часу керівника підприємства та керівників функціональних 

підрозділів. Для виявлення причин браку часу необхідно періодично проводити 

інвентаризацію часу за кілька робочих днів. Занепокоєння менеджера через 

нестачу часу можна визначити за такими ознаками: 

− відсутній чіткий розклад роботи на поточний день; 

− секретар або помічник не знає розпорядку дня свого керівника, не знає, 

де він перебуватиме в певний момент робочого дня; 

− через надмірну зайнятість немає можливості своєчасно відповісти на 

ділові листи; 

− через брак часу протягом робочого дня виконавець змушений 

завершувати роботу вдома; 

− часті телефонні дзвінки і візити відвідувачів не дають зосередитися на 

основній роботі: 

− великий потік рутинних справ не дає менеджеру можливості займатися 

основною роботою [2]. 

Важливою умовою побудови ефективної системи корпоративного тайм-

менеджменту на підприємстві є формування єдиної системи координат, в якій 

працює весь персонал підприємства, тобто розробка та впровадження в 

корпоративну культуру стандартів з тайм-менеджменту (зафіксованих 

документально та доведених до відома персоналу правил, що регулюють 

питання його часової організації професійної діяльності). Зокрема, планування 

часу, управління задачами та комунікаціями, технологія проведення зборів та 

нарад тощо. При впровадженні корпоративного тайм-менеджменту доцільним є 

використання різноманітних інформаційних технологій та локальних мереж для 

організації комунікаційного процесу, сучасних технічних засобів, а також 

відповідного програмного забезпечення, зокрема Mіcrоsоft Оutlооk – 

персонального інформаційного менеджера, що дозволяє планувати завдання, 

відстежувати роботу з документами, автоматично складати щоденник роботи та 

узгоджувати її з роботою інших працівників, володіє функціями поштового 

клієнта тощо. Також широкого використовуються на підприємствах набули 

комп’ютерні програми, такі як: Аct, Dаv-Runner, Leаder Tаsk, Dаy-Tіmer, Lоtus 

Оrgаnіzer, Tіmely, Pоmоdоrо.cc, Dаrt, Tіme dоctоr, Rоаdmаp тощо, електронні 

органайзери та кишенькові телефони [3]. 

Формування ефективної системи корпоративного тайм-менеджменту має 

також передбачати запровадження дворівневої системи прийняття рішень (на 

рівні керівництва та на рівні підлеглих), заміну особистих контактів засобами 

техніки і комунікації; забезпечення раціонального чергування часу роботи та 

відпочинку, а також створення сприятливих умов для особистого тайм-

менеджменту. 

Таким чином, вивчення та застосування технологій тайм-менеджменту в 

індустрії туризму дозволить персоналу підприємств туристичного бізнесу 

професійно реагувати на зміни в українському суспільстві та адекватно 
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адаптуватися до ринкових умов праці. Опанування фахівцем-туризмознавцем 

практичної складової часової компетентності значно розширить такі 

можливості, як здатність керувати собою; виокремлювати чіткі особисті цілі; 

планувати успішну комунікативну взаємодію; підвищувати професійний, 

особистісний, творчий потенціал; розвивати навички вирішення проблем; 

уникати стресів; поглиблювати винахідливість та інноваційність діяльності; 

проявляти високий рівень емоційної компетентності; впливати на 

співрозмовника; створювати передумови для делегування повноважень; 

необхідного ситуаційного вибору пріоритетів між особистим та професійним 

середовищем; виконання роботи з меншими витратами та ефективними 

результатами праці; раціональної організації професійної діяльності тощо. 
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Туризм, безумовно, є невід’ємною частиною життя сучасного суспільства, 

а також економіки багатьох країн і за свої швидкі темпи розвитку визнаний 

економічним феноменом сторіччя. Індустрія туризму відрізняється від будь-

якої іншої тим, що продукт, який пропонується споживачеві - це не річ, а 

сукупність товарів і послуг. Сам туристичний продукт - це будь-яка послуга з 

боку туристичної компанії, яка задовольняє потреби споживачів (туристів) і 

підлягає оплаті з їх сторони [4, с. 7]. Актуальність маркетингових досліджень 

туризму обумовлена також стрімким розвитком ринку туристичних послуг, 

характерними рисами якого на сьогоднішній день є інтернаціоналізація, 

інтеграція та регіоналізація в такій же мірі, як і динамічні зміни туристичного 

попиту і пропозиції.  

Одними з найважливішими тенденціями маркетингу туризму останнього 

часу є: перехід від маркетингу, зосередженого на товарі, до маркетингу, 

орієнтованого на запити і інтереси споживача; конкуренція за певного 

http://www.nbuv.gov.ua/
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споживача, а не за частку ринку; створення маркетингового діалогу зі 

споживачем; активна додаткова робота в кіберпросторі. 

Туристичному продукту поряд із загальними специфічними 

характеристиками послуг властиві свої відмінні риси: попит на туристичні 

послуги еластичний по відношенню до цін і рівня доходу, але багато в чому 

залежить від політичних і соціальних умов; споживач не може побачити 

туристичний продукт заздалегідь, а саме споживання відбувається там, де 

знаходиться туристична послуга; споживач долає певну відстань до 

туристичної послуги, а не навпаки. Туристичний продукт схильний до впливу 

таких факторів, як час і простір, що значно коливає його попит; туристичний 

продукт виробляється зусиллями багатьох підприємств, для яких характерні 

власні методи роботи, потреби і комерційні цілі; високої якості може бути не 

досягнуто через різні незначні недоліки, оскільки обслуговування складається з 

цих дрібних деталей. На туристичну послугу і, в подальшому, на її оцінку 

можуть впливати фактори, які не належать до пакету послуг (наприклад, 

місцеві жителі) [2, с. 2]. В умовах активного розвитку технологій і поширення 

Інтернет-ресурсів деякі з перерахованих вище особливостей можна змінити так, 

щоб туристичний пакет послуг був більш якісним і реалістичним для залучення 

потенційних клієнтів.  

Одним із трендів, який залишається актуальним вже багато років, є 

створення фото- і відеоконтенту з описом різних послуг. Такий контент не 

просто доносить інформацію, але взаємодіє з користувачем, приносячи йому 

нові враження. Опис повинен бути зрозумілим, цікавим і водночас 

інформативним, щоб «зачепити» потенційного клієнта. Для просування 

пропозиції в маси можна використовувати веб-сайти, створюючи до звичайної 

версії адаптацію під смартфони, тому що вже зараз більшість контенту 

користувачів отримують не з ПК, а з екранів телефонів і планшетів, і в 

подальшому ця цифра буде тільки рости. Акаунти в різних соціальних мережах 

як і раніше впевнено тримають позиції серед основних трендів просування 

товару і послуг. Вони сприяють більшому охопленню і залученню аудиторії, 

швидкому інформуванню про новинки та ідеально підходять для публікації 

медіа-контенту. Світові бренди все більше звертаються за просуванням свого 

продукту або послуги до лідерів думок інтернет-спільноти, зокрема, до топових 

блогерів. Але просто дати їм продукт вже нецікаво, потрібно продумати для 

потенційних покупців щось особливе. розіграші, спільні голосування, офлайн 

заходи в зв’язці з онлайн-трансляціями – все це підігріває інтерес до бренду.  

Одним з факторів, що визначає вибір подорожей, став принцип 

екологічності. Через це велика кількість людей вибирають наземний транспорт, 

так як він забруднює природу набагато менше. Багато корпорацій зі світу 

туристичної індустрії починають використовувати альтернативне паливо, готелі 

намагаються скорочувати використання пластику у вигляді косметичних 

баночок, встановлюючи дозатори, а ресторани намагаються різними способами 

реалізувати непродану за день їжу. Також з’являється все більше інтересу до 

внутрішнього туризму, коли жителі не залишають межі своєї країни, щоб 

відпочити і побачити щось нове.  
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З розвитком штучного інтелекту і реклами в соціальних мережах 

можливості багатьох компаній можуть значно розширитися для створення 

персоналізованих переваг. Залежно від того, яку інформацію людина любить 

переглядати або який контент вона викладає в свої соціальні мережі, штучний 

інтелект буде збирати інформацію і підлаштовувати під це рекламу, тим самим 

аналізуючи переваги та інтереси людини [1].  

Виходячи з перерахованих вище трендів, ми можемо зробити висновок, що 

тренди маркетингу в туризмі поєднуються з трендами маркетингу в загальному. 

Щоб розвивати бізнес, збільшувати клієнтську базу, необхідно стежити за 

думками, інтересами і подіями в суспільстві і світі в цілому, активно освоювати 

новітні технології і можливості просування в Інтернеті.  
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Особливого значення в сучасних умовах господарювання набуває 

проблема підвищення координованості бізнес-процесів внутрішнього 

середовища туристичного підприємства та ефективності прийняття 

управлінських рішень для вирішення стратегічних та оперативних задач.    

За допомогою елементів внутрішнього середовища виробляється стратегія 

розвитку підприємств в сфері туризму, обґрунтовуються плани і управлінські 

рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви 

підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності 

підприємств, його підрозділів і робітників. Це обумовлює актуальність теми 

даної роботи. 

Дослідженням внутрішнього середовища підприємства впродовж різного 

часу займалося багато дослідників: Г. Ансофф, П. Друкер, М. Портер, 

А. Томпсон, Е. Чандлер, В.О. Василенко, Г.В. Осовська, З.П. Румянцева, 

Т.І. Ткаченко, В.Д. Нємцов. 
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Метою даного дослідження є визначення основних аспектів діагностики 

внутрішнього середовища туристичного підприємства. 

Середовище туристичного підприємства – це сукупність об’єктивних умов 

за яких це підприємство провадить свою діяльність. Розрізняють зовнішнє й 

внутрішнє середовища. 

Внутрішнє середовище підприємства – це частина загального середовища, 

яке знаходиться в його межах. Воно постійно і безпосередньо впливає на 

функціонування організації. Внутрішнє середовище є джерелом її життєвої 

сили організації і включає потенціал, що дає їй можливість існувати і виживати 

в певному проміжку часу [1, с. 77]. 

Елементи внутрішнього середовища взаємопов’язані і взаємозумовлені. До 

основних з них належать: 

1. Цілі – бажаний стан підприємства чи його підрозділу в майбутньому. 

2. Завдання – запрограмовані чи незапрограмовані рішення з певного виду 

діяльності підприємства, які необхідно виконати в певний час, певними 

засобами, з певним персоналом і з певною відповідальністю. Важливим є те, що 

поставлені завдання мають сприяти досягненню стратегічних цілей 

підприємства. 

3. Стратегія підприємства – довгострокова економічна політика і комплекс 

заходів її реалізації, яку підприємство використовує на ринку для досягнення 

поставлених цілей. 

4. Організаційна структура – це оптимальне співвідношення рівнів 

управління та функціональної сфери яке досягається передусім шляхом 

налагодження раціональних зв’язків між працівниками для досягнення цілей 

підприємства. 

5. Персонал – це особовий склад підприємства, об’єднані спільною ціллю 

люди, які виконують певні види робіт, використовують знання, технічні навики 

і виступають як єдиний механізм. Важливими характеристиками є кваліфікація 

персоналу та забезпеченість персоналом відповідно до видів робіт. 

6. Фінанси – грошові кошти, які підприємство має у своєму розпорядженні 

і може на власний розсуд використовувати для досягнення цілей та завдань. 

Для оцінки фінансового стану підприємства важливе значення мають обсяг 

позичених коштів і заборгованості. 

7. Виробнича структура підприємства – споруди та обладнання, залучені у 

виробництво товарів чи послуг, їх зношеність, технології, які 

використовуються, ступінь введення інновацій. 

8. Продукт, який створює та реалізує підприємство, його якісні 

характеристики, асортимент, собівартість, відповідність запитам споживачів. 

9. Збут – комплекс після виробничих операцій, серед яких найголовнішою 

є продаж. Важливо, яким чином налагоджена система збуту, які провадяться 

заходи стимулювання збуту та просування продукту на ринок, які кошти на це 

витрачаються, як відбувається збут продукції за регіонами, групами споживачів 

тощо [2, с. 87]. 

Для того, щоб зробити діагностику внутрішнього середовища 

туристичного підприємства використовують такі показники: 
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1. Загальні характеристики фірми (імідж фірми, конкурентоспроможність, 

рівень спеціалізації, капітало-, трудомісткість, місцезнаходження та ін.). 

2. Матеріально-технічна база. 

3. Сфера маркетингу (маркетингові стратегії, розміри сегментів ринку, 

рівень продажу, структура та кількість продукції, витрати на дослідження 

ринку тощо). 

4. Сфера виробництва (стан матеріально-технічної бази, виробничі 

потужності та їх завантаження, рівень оновлення устаткування, ефективність 

виробництва тощо). 

5. Сфера фінансів (ліквідність, розміри заборгованості, прибутковість, 

рівень реінвестування, обсяги та напрями інвестицій тощо). 

6. Характеристика організації та управління (технологія управління та 

специфіка побудови апарату управління та інформаційних систем, норми, 

правила, процедури, розподіл прав і обов’язків, система контролю діяльності 

фірми, техніко-організаційний рівень виробництва тощо). 

7. Сфера персоналу (структурні рівень кваліфікації персоналу, система 

заробітної плати та рівень доходів робітників, можливість залучення та 

ефективного використання висококваліфікованих кадрів). 

8. Характеристика рівня організаційної культури (трудова дисципліна, 

мораль, атмосфера та клімат у колективі) [3, с. 182]. 

Крім вищенаведених чинників, кожна туристична фірма для аналізу 

власного внутрішнього середовища має використовувати і систему інших 

чинників, що відображають особливості її діяльності. 

Таким чином, внутрішнє середовище підприємства визначається 

внутрішніми чинниками, тобто ситуаційними рушійними силами. Основними 

ситуаційними елементами внутрішнього середовища туристичного 

підприємства є цілі, структура, завдання, технологія, працівники та ресурси. Ці 

змінні зазвичай є результатом управлінських рішень, тобто характеризують 

виробничий цикл і потребують уваги з боку керівництва. 
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ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 

У сучасному світі рівень розвитку науки дозволяє використовувати різні 

джерела підбору персоналу і застосовувати складні різнопланові методи 

відбору для ефективного закриття вакансії. Вміння професійно 

використовувати ці джерела і методи є цінним з точки зору рекрутингу.  

В організаціях підбір персоналу прийнято розглядати як функцію, 

здійснювану службою управління персоналом, однак для ефективного 

здійснення цієї функції потрібно безпосередня участь у ній керівників усіх 

підрозділів, для яких здійснюється підбір персоналу. Керівники повинні 

усвідомлювати ефективність застосовуваних технологій по підбору і 

взаємодіяти з менеджером по підбору персоналу на різних етапах закриття 

вакантної посади [1]. 

Найбільш відомими джерелами підбору персоналу є внутрішні, при яких 

здійснюється підбір співробітників всередині самого підприємства; та зовнішні 

– коли набір відбувається за рахунок зовнішніх ресурсів. 

Процес набору персоналу складається з кількох стадій деталізацій вимог 

до кандидата, якого приймають на роботу. Стадії відбору складають: 

- попередня бесіда з кандидатом; 

- заповнення анкет своєї автобіографії та бланку заяви про прийняття на 

роботу; 

- психологічні тести; 

- перевірка рекомендацій з попередніх місць роботи; 

- прийняття остаточного рішення. 

Багато готелів та ресторанів створюють документи, що описують основні 

характеристики якими повинен володіти кандидат на дану посаду. Це так звані 

кваліфікаційні карти і карти компетенцій. 

Важливим етапом підбору персоналу є проведення тестів, виконання 

основних вправ та експертна оцінка, які повинні складатися з вимог, що 

пред’являються до даної вакансії, а також набір завдань і навичок, якими 

повинен володіти кандидат для виконання певної роботи. Існують також тести, 

які оцінюють інтелектуальні здібності, словниковий запас та вміння поводитися 

з цифрами. 

Також важливими у підборі персоналу в готельно-ресторанному бізнесі 

являються такі характеристики людини, як мотивація, позитивність, здатність 

навчатися, екстравертність , а також оцінка її знань в конкретній області. 

Після першої ознайомлювальної бесіди відділ кадрів готелю або ресторану 

може провести ще одну більш змістовну співбесіду з найкращими кандидатами 

на дану посаду. Після цього з ними повинен познайомитися безпосередній 

керівник, який обирає його з усіх претендентів. Щоб остаточно переконатися у 
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придатності обраного кандидата, здійснюють перевірку документів і відгуків , 

проходять медичний огляд.  

Процес пошуку персоналу і вивчення претендентів таким чином можна 

завершити за умови, що він дійсно є таким, яким себе позиціонує. Співробітник 

готелю або ресторану, який відповідальний за підбір кандидата на вакантну 

посаду повинен створити зручну неформальну обстановку. Працівник бізнесу 

повинен сконцентрувати увагу на потребах даного підприємства, проблемах, 

що відносяться до процесу праці і чи підходить ця праця для найманого 

кандидата. Також питання співробітника підприємства, який набирає персонал 

повинні охоплювати біографію кандидата, його професійні навички, досвід 

роботи та бажання зростати та розвиватися [3]. 

Кандидат на посаду у закладі стає співробітником тільки після того, як 

підписаний контракт про наймання його даним підприємством. 

Важливим кроком до того, щоб зробити працю більш продуктивною є 

соціальна адаптація найманого працівника в колективі та його професійна 

орієнтація, тому що організація – це суспільна система. 

З усього вищевикладеного можна зробити висновки, що при підборі 

персоналу, враховують компетенцію та зацікавленість кандидата 

пропонованою вакансією. Необхідно вдосконалювати процедуру відбору 

персоналу з метою прийняття швидкого та об’єктивного рішення і враховувати 

права обох сторін, обов’язковим є також конфіденційність при тестуванні та 

використовуванні персональних даних претендента на посаду. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ 

 

В сучасних умовах розуміння управлінням на підприємствах гостинності 

дає змогу визначати характер поведінки обслуговування клієнтів, формувати 

професійні взаємини між персоналом в організації, формувати установки 

організаційної поведінки та  імідж країни. Цей процес впливає на персонал 

http://e.vkusov.net/it/item/103
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задля підвищення рівня обслуговування, передбачення та задоволення запитів 

гостя, котрі стануть причиною повторного відвідування закладу, що в 

результаті стане причиною підвищення прибутку підприємства. 

Мета дослідження полягає у вивчені та узагальнені існуючих підходів 

щодо особливостей управління на підприємствах індустрії гостинності. 

Вивченням питань щодо управління підприємств індустрії гостинності 

займалось багато відомих науковців, у їх числі В.А. Балабана, С.С. Скобкин, 

Г. Какуніна, В. Кифяк, Е. Коротков, Т. Надтока, Р. Побережний, Ю. Плугіна, 

О. Раєвнєва та багато інших. Окремі напрацювання щодо управління 

підприємств з урахуванням особливостей діяльності ресторанного господарства 

зроблені В. Антоновою, І. Мазуркевич, В. Момот, М. Науменко, 

І. Скавронською та ін. 

Аналіз літературних джерел показав, що останнім часом все більшої 

популярності набуває застосування процесного підходу до управління [4, 

с. 166]. При всій вживаності даного підходу, поняття «процесний підхід», 

«процесне управління», «процесний підхід до управління» не має чітко 

встановленого означення та характеристики. В основі процесного підходу 

покладено виокремлення окремих бізнес-процесів та відповідно управління 

ними [2, с. 16].  

Під управлінням закладами гостинності розуміють різноманітні способи 

упорядкованого впливу на об’єкти, з метою розвитку та удосконалення 

торговельно-технологічних, виробничих процесів виготовлення продукції 

власного виробництва, її реалізації, обслуговування споживачів за мінімальних 

витрат коштів і праці [1].  

Більшість вчених виділяють такі підходи до регулювання управління 

підприємствами сфери гостинності: 

1. Процесний – підхід, який передбачає управління як безперервний процес 

взаємопов’язаних функцій управління. 

2. Системний – підхід, за якого підприємство готельно-ресторанного 

бізнесу розглядається як установа, що являє собою сукупність 

взаємопов’язаних елементів, а саме: кадрових ресурсів, структурних 

підрозділів, методик.  

3. Ситуаційний – передбачає застосування різних стилів управління в 

залежності від обставин, що формуються в готельної середовищі. Так як 

середовище гостинності знаходиться під постійним впливом внутрішніх і 

зовнішніх сил, що викликає необхідність пошуку найбільш ефективного методу 

управління. 

Слід зазначити, що в умовах стрімкого розвитку і змін на ринку послуг 

гостинності особливо важливо враховувати фактори, що впливають на 

ефективність управління даним бізнесом. Серед них можна виділити такі групи: 

загальногосподарські, культурні, психологічні, соціально-демографічні, які 

враховують особистісні особливості споживачів готельних послуг [3, с. 4]. 

Організаційна структура підприємства є відображенням обов’язків та 

повноважень, які призначаються кожному з його робітників. Вона допомагає 

забезпечити стабільність функціонування системи управління підприємства, 
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завдяки чому воно ритмічно працює незалежно від впливу зовнішніх і 

внутрішніх факторів. 

Створення такої структури зумовлене необхідністю розподілу прав і 

обов’язків між окремими підрозділами органів підприємства. Оптимальною 

вважається така структура, яка дає змогу підприємству гостинності ефективно 

взаємодіяти із зовнішнім середовищем, доцільно розподіляти та спрямовувати 

зусилля працівників, задовольняючи попит споживачів послуг і продукції. 

На рис. 1 представлено основні види організаційних структур управління 

закладами готельно-ресторанного господарства. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Організаційні структури сучасних підприємств індустрії 

гостинності 

 

Лінійна структура управління підприємством створена для того, щоб усі 

процеси та функції управління зосереджувалися в руках одного керівника. Тут 

властива простота і чіткість управління, спрямована на пряму лінійну 

послідовність виконання та надання нових функцій. Функціональній структурі, 

навпаки, властива більш широка підпорядкованість. Організаційні структури 

сучасних підприємств ресторанного господарства виробничих підрозділів, 

зосереджуються як на управлінні лінійними керівниками, так і керівниками 

вищих підрозділів. 

Лінійно-функціональна (комбінована) структура управління 

підприємствами гостинності полягає у тому, що зв’язки між функціональними 

службами або керівниками не є зв’язками підпорядкованості. Будь які накази 

чи будь-які розпорядження підлеглі отримують виключно від своїх лінійних 

керівників [5, с. 25]. 

Отже, із впевненістю можна сказати, що управління ресторанним 

підприємством – це мистецтво досягнення цілей по впливу на персонал заради 

максимального одержання прибутку та впливу на клієнтську базу та навіть 

потенційних відвідувачів. Сутність і специфіка управління важлива на будь 

якому рівні розвитку підприємства гостинності. Розумне і чітко спрямоване 

управління задає відношення цілі діяльності до її результату. 

Список використаних джерел: 

1. Гакова М.В. Управління підприємствами готельно-ресторанного 

господарства: сутність та специфіка. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та 

ЛІНІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА 

ФУНКЦІОНАЛЬНА 

ЛІНІЙНА 



270 

світове господарство. 2017. Вип. 13(1). С. 55-60. 

2. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: Регламентация и 

управление: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2008. 319 с. 

3. Кавтиш О.П. Шляхи формування корпоративних утворень в 

економічних системах сучасності. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 1 

(67). С. 4-12.  

4. Мазуркевич І. О. Особливості управління підприємствами ресторанного 

господарства. Інфраструктура ринку. 2016. Вип. 2. С. 165-168. 

5. Маховка В.М., Шаренко Ю.О., Тузніченко О.Ю. Особливості управління 

підприємствами ресторанного господарства. Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 34. 

С. 24-28.  

 

 

Анастасія Копил, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Наталія Чорна, д.і.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Підприємства сфери гостинності є невід’ємною частиною ринкового 

середовища, значення якого постійно збільшується в залежності від загального 

соціально-економічного розвитку країни. Процес інтенсивного розвитку і 

глобалізації готельно-ресторанного бізнесу в Україні як частини сервісного 

сектора економіки схильний до впливу багатьох чинників, роль яких може бути 

різною як за силою, так і за тривалістю і напрямку впливу. Більшість людей, що 

працюють в сфері готельно-ресторанного бізнесу, на думку І. О. Бухарова, 

С. В. Яркова, Ф. Л. Сокірянского і ін., намагаються враховувати багато 

факторів вітчизняної дійсності [1, с. 50]. Тому комплексне вивчення дії 

факторів, що роблять як позитивне, так і негативний вплив значно впливає на 

розвиток сфери підприємства в регіоні, і дає можливість управління ними. 

Індустрія гостинності – підприємства готельного, ресторанного сервісу, 

відпочинку і дозвілля – завжди була об’єктом пильної уваги органів державного 

управління. Ця обставина пов’язана з двома факторами: 

1. Підприємства індустрії гостинності формують і надають послуги, що 

задовольняють фізичні, духовні та моральні потреби населення і, як правило, 

користуються підвищеним споживчим попитом незалежно від соціального 

стану і грошового достатку громадян. 

2. Ряд послуг підприємств індустрії гостинності, так само як і 

технологічний процес їх виробництва, несуть в собі підвищену соціальну 

відповідальність перед громадянами. Питання гігієнічної безпеки, дотримання 

прав і інтересів споживачів не може бути залишений без особливої уваги і 

контролю з боку держави. 
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Діяльність готелю визначається її організаційною структурою, що закладає 

основу моделі управління готельним підприємством. 

Організаційна структура управління являє собою систему зв’язків, що 

діють між підрозділами готелю, а також між його працівниками. Іншими 

словами, це сукупність управлінських ланок, розташованих у суворій 

співпідпорядкованості і забезпечують взаємодію керуючої та керованої систем. 

Від неї залежать порядок і способи реалізації всіх функцій менеджменту – 

планування, організації, мотивації і контролю [2, с. 78]. Таким чином, 

організаційна структура управління визначає сутність готелі і дає основу для 

здійснення її діяльності. 

Мета організаційної структури полягає в забезпеченні раціонального 

розподілу і кооперації праці в готелі, постановці завдань і призначення 

відповідальних за їх рішення, розподіл функціональних обов’язків серед 

працівників і встановлення зв’язку між ними, визначення каналів комунікації. 

На малих готельних підприємствах, де в багатьох випадках є сімейним 

бізнесом, ймовірність виникнення проблем, пов’язаних з організаційною 

структурою управління, незначна. Розподіл завдань, влади і відповідальності, 

налагодження взаємин працівників може проводитися на неформальній основі. 

Однак всі готелі, незалежно від їх типу і розміру, мають організаційну 

структуру з об’єднуючими і координують функціями. Великим готелям 

необхідна ретельно розроблена, цілеспрямована і ефективна структура 

управління. 

В ідеалі всі співробітники і служби готелю працюють в команді, 

співпрацюючи один з одним. Така умова надання клієнту бездоганною послуги. 

Весь процес контролюється за допомогою реєстраційних журналів, в які 

заносяться питання з проблемних ситуацій, примітки, коментарі, аналіз 

помилок, пропозиції. 

Організаційна структура готелю повинна забезпечувати виконання її 

головних цілей – ефективне функціонування підприємства і задоволення потреб 

персоналу і клієнтів. 

Налагоджена організаційна структура – визначальний фактор ефективної 

роботи готелю. Без цієї умови навіть талановиті менеджери не зможуть 

проявити свої здібності в повній мірі. Тому організаційну структуру управління 

готелем необхідно постійно переглядати, коректуючи до рівня, найбільш 

придатного для даного готелю, щоб він функціонував в гармонії зі змінним 

зовнішнім середовищем [3, с. 13]. Тип управлінської структури визначає 

формування переліку посад, розподіл обов’язків, процес прийняття рішень, 

координацію роботи, контроль і систему винагороди. Це необхідна умова 

безперервної та ефективної діяльності готелю. Крім того, організаційна 

структура управління впливає не тільки на економічну ефективність готельного 

підприємства, а й на моральний стан персоналу і його задоволеність роботою. 

Від менеджерів залежать способи впливу, методи і стиль роботи, що 

визначають поведінку і результати праці співробітників готелю. Це означає, що 

управлінська структура є важливою складовою ефективної корпоративної 

стратегії. 
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Процес управління організацією включає ряд стадій: постановка цілей, 

аналіз ситуації, що склалася, визначення проблем організації, їх рішення. 

Процес визначення цілей як частина і початок всього процесу управління також 

ділиться на стадії. Стадії можуть бути наступними: 

1. Аналіз зовнішнього середовища організації.  

2. Формулювання її місії і стратегічної мети.  

3. Розробка системи цілей. 

На першому етапі виявляється вплив оточення організації на її цілі. 

Своєчасне вивчення тенденцій у розвитку економіки, політики, права, науки, 

техніки дозволяє керівництву організації передбачити, як може в подальшому 

вплинути середовище на досягнення відповідних цілей. Необхідно враховувати 

ситуаційні складові середовища, вищі менеджери організації повинні бути 

готові і до непередбачених ситуацій, особливо в умовах невизначеності 

розвитку сучасної української економіки. 

На другому етапі – етапі встановлення загальних цілей організації – з 

безлічі напрямків її діяльності необхідно вибрати основні, передбачити 

інструментарій формалізації цілей за певними критеріями. Критерії диктуються 

місією організації, станом і тенденціями розвитку навколишнього середовища. 

Третій етап пов’язаний з структуризацією цілей або побудовою їх ієрархії. 

Ієрархія складається в усіх напрямках і видах діяльності організації. 

Постановка цілей є найважливішим фактором досягнення організацією 

успіху, так як інтегрує всі наміри організації. Розміщуючи на своєму Web-сайті 

заяву про те, що компанія шукає нові шляхи задоволення запитів клієнтів, вона 

чітко орієнтує і своїх співробітників. Таке повідомлення орієнтує кожного 

співробітника на постійне підвищення якості роботи, щоб забезпечити 

виконання своїх зобов’язань і сприяти успішній роботі організації. 

Важливим фактором досягнення поставлених цілей є спосіб доведення 

інформації про цілі до тих, перед ким вони поставлені. Система відносин в 

організації може бути сприятливим ґрунтом для досягнення цілей. Важливо 

наводити приклади, які відображають систему цінностей організації. Це може 

зміцнювати корпоративний дух. За допомогою сучасних новітніх технологій 

організації управління організація може залишатися вірною своїм цілям, навіть 

коли змінюється обстановка в сфері її діяльності і організація повинна 

адаптуватися до нових умов. 

Вище керівництво організації несе відповідальність за ефективність 

управління. Таким чином, Багато напрямів діяльності організації зумовлені 

поставленими цілями, тому деякі нові напрямки діяльності можуть бути не 

враховані при постановці цілей. Середовище, в якому функціонує організація, 

зазвичай відрізняється високою динамічністю, і потрібно оперативно 

забезпечити можливість відповідати на випади конкурентів. У таких випадках 

виникають не передбачені раніше завдання, що відрізняються від спочатку 

поставлених цілей. Життєво важливо вміти вчасно модернізувати цілі. 
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Готельно-ресторанне господарство як одна з високорентабельних галузей 

світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і 

соціального розвитку України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною 

передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави 

є ефективна інвестиційна діяльність в цьому напрямі. Сьогодні інвестиційна 

діяльність формує економіку багатьох держав, регіонів, стає важливим 

чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності та громадського 

харчування.  

Водночас, сучасний стан і тенденції розвитку готельно-ресторанного 

господарства країни можна охарактеризувати наступними положеннями: 

досягнення ресторанного господарства України є дуже скромними на тлі 

загальносвітової тенденції неухильного зростання, процвітання і розвитку даної 

сфери діяльності; основний готельний фонд країни не відповідає міжнародним 

стандартам; високо комфортабельні готелі та ресторані введені в експлуатацію 

за участю іноземних компаній дозволили істотно скоротити дефіцит готелів 

високого класу для багатої клієнтури та висококласних ресторанів. Стабільний 

попит на послуги такого типу, незначна конкуренція в ніші, а також порівняно 

невеликі витрати на будівництво готелей та ресторанів дозволяє стверджувати, 

що невеличкі готелі 3* та 4* на 30-50 номерів та вартістю проживання 30-40$ за 

добу є надзвичайно перспективними для інвестора в Україні. Привабливими 

сегментами для інвестування спеціалісти також називають «придорожні» готелі 

(кемпінги, мотелі), готелі-санаторії в рекреаційних зонах Закарпаття та Карпат, 

ресторани національної кухні. Зазначене зумовило вибір напряму даного 

дослідження й підтверджує його актуальність. 

Аналіз наукової літератури, присвяченої питанням планування 

інвестиційної діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства, 

дозволив зробити висновок, що на сьогодні велика кількість вчених займається 

дослідженням даного питання. Проте, питання обґрунтування особливостей 
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планування інвестиційної діяльності підприємства готельно-ресторанного 

господарства  в літературі залишається майже не дослідженим, що й зумовило 

вибір теми даного дослідження. Підґрунтям вивчення особливостей планування 

інвестиційної діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства з 

посиланням на літературу про «Готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, 

фінансове забезпечення, інвестиційна привабливість» виступає SWOT-аналіз як 

один з методів стратегічного планування, що полягає у виявленні факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища та розподілі їх на чотири категорії: 

Strengths (сильні сторони), Weaknesses (слабкі сторони), Opportunities 

(можливості), Threats (загрози). 

Для проведення SWOT-аналізу готельно-ресторанного господарства, перш 

за все, необхідно окреслити фактори впливу. Сучасний стан галузі, до якої 

відноситься діяльність готельно-ресторанного господарства характеризується 

наступними факторами: відсутністю істотної державної підтримки вітчизняних 

виробників; велика конкуренція; недостатнє фінансування програм допомоги 

підприємцям з метою покращення якості продукції та зменшення собівартості; 

незначні обсяги виробництва продукції; майже повна відсутність орієнтації на 

зовнішній ринок; значна кількість імпорту в галузі; низький контроль якості; 

відсутністю у країнах СНД лізингових схем придбання техніки та технології. 

Для обґрунтування значимості й рівня впливу окремих факторів або їхніх груп, 

необхідно всі фактори, які вивчаються, віднести до позитивно або негативно 

діючих. При цьому зовнішні й внутрішні фактори необхідно аналізувати в 

їхньому взаємозв’язку й залежності. Для цього й використовується SWOT-

аналіз.  

SWOT-аналіз дозволяє виявити наступні загрози та слабкі сторони 

готельно-ресторанного господарства: 

а) висока конкуренція в галузі; 

б) відсутність гідної реклами продукції підприємства; 

в) проблеми з каналами збуту. 

Отже, необхідна розробка інвестиційної стратегії, підґрунтям якої повинно 

стати завоювання ринку та підтримання якості продукції. 

В якості напряму подальших досліджень доцільно вказати необхідність 

розробки процедури оцінки факторів інвестиційної привабливості вітчизняних 

готелів та ресторанів. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ РОЗВИТОК В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

 

Підприємство готельного господарства належить до сфери послуг. За 

своєю природою управління у сфері послуг неоднорідне: воно виступає як 

єдність взаємопов’язаних та взаємозалежних функцій, індивідуальної та 

колективної праці, відносин різних форм власності тощо. Але за всіх умов воно 

є найважливішою ланкою реалізація соціально-економічних завдань держави у 

сфері послуг. 

Управління готельними підприємствами – важливий вид професійно 

здійснюваної господарської діяльності, спрямованої на досягнення цілей 

підприємства шляхом раціональної організації матеріальних, трудових, 

інформаційних ресурсів з використанням принципів, функцій та методів 

управління. 

Мета управління – зберегти конкурентні позиції в індустрії гостинності, і в 

кінцевому підсумку реалізується у забезпеченні рентабельності підприємства. 

Досягнення рентабельності в готельному секторі забезпечується вирішенням 

комплексу завдань: створення раціональної організації структури управління, 

ефективне використання людських ресурсів, розвиток матеріально-технічної 

бази підприємства, ефективна організація технології обслуговування, широке 

використання сучасних маркетингових досліджень, співробітництва та 

спеціалізації [2]. 

Серед основних принципів організації системи управління готельними 

підприємствами є: 

- орієнтація на виробництво послуг відповідно до попиту гостей; 

- організаційна структура управління повинна відображати її цілі та 

стратегію; 

- постійна реалізація організації виробництва шляхом його спеціалізації та 

диверсифікації; 

- поєднання прав та обов’язків, відповідальності та контролю в управлінні; 

- швидка адаптація – здатність чітко реагувати на зміни попиту, 

вдосконалювати технологію виробництва, впроваджувати інновації; 

- рентабельність – відповідність витрат на одержання керівних органів 

можливостям організації; 

https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-5_0-pages-218_226.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-5_0-pages-218_226.pdf
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- простота управління – формується з невеликої кількості управлінських 

рівнів, укомплектованих кваліфікованими спеціалістами, простим для 

розуміння персоналом та адаптованим до певної форми управління; 

- оптимальність в управлінні – організація повинна забезпечувати 

раціональне спілкування між службами та персоналом; 

- принцип керованості передбачає здатність менеджерів своєчасно 

приймати та доводити до виконавців ефективні рішення, досягати їх точного 

виконання для досягнення своїх цілей [1]. 

Організаційна структура управління має постійно змінюватися, зокрема з 

динамічним зовнішнім середовищем готелю та структурою управління. 

Відповідно до змін у структурі управління, викликають зміну чисельності 

персоналу, важливо, щоб ці зміни не суттєво вплинули на якість 

обслуговування. Персонал у сфері гостинності завжди повинен доповнюватися, 

бути взаємозамінним у певному структурному підрозділі. 

Незважаючи на теоретичний вигляд, принципи управління дуже практичні. 

Опора на них у своїй діяльності допомагає менеджерам працювати на рівні 

сучасних досягнень управлінської науки [3]. 

Таким чином, принципи управління дуже різноманітні, але основний 

акцент сьогодні робиться на людському факторі, коли управління ґрунтується 

на стимулюванні працівників, створенні атмосфери взаємодовіри та 

взаєморозуміння в організації. 
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УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних умовах господарювання розвиток підприємств туристичної 

галузі України характеризується загостренням конкуренції через відсутність 

належної системи координації діяльності підприємства в процесі розробки, 

виробництва, реалізації туристичного продукту та послуг з метою отримання 

максимального прибутку шляхом повного задоволення споживача.  

У цій ситуації значний інтерес для вітчизняних підприємств галузі 

становить сучасна маркетингова концепція, впровадження маркетингових 
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заходів в управлінні діяльністю підприємств, передові методи маркетингового 

впливу на формування ринкового попиту, конкурентної позиції туристичного 

підприємства.  

Особливості маркетингу у сфері послуг та управління підприємством на 

основі маркетингу відносин досліджувались у працях зарубіжних науковців, 

таких як Т. Амблер, Н. Вудкок, П. Гембл, Я.Х. Гордон, К. Грьонрус, 

Дж.Р. Еванс, П. Дойль, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер та ін. Значну увагу 

приділено цим питанням у фундаментальних дослідженнях вітчизняних 

науковців: С.В. Мельниченко, І.В. Немчина, Є.В. Песоцької, Т.О. Примак, 

Л.Ф. Романенко, Н.Д. Свірідової, Т.І. Ткаченко, Л.М. Шульгіної та ін. 

Метою даного дослідження є обґрунтування особливостей управління 

маркетинговою діяльністю туристичного підприємства. 

Туризм є найважливішою демократичною, інтернаціональною, 

комунікабельною, високорентабельною сферою соціальної діяльності. 

Сучасний туризм має базуватися на теоретичних та практичних методах бізнесу 

[2, с. 13]. 

Ефективний маркетинг підприємств туристичної галузі орієнтований на 

вирішення проблем клієнта. Особливе значення в туристичному маркетингу 

відводиться ідентифікації потреб клієнтів з метою їх повного задоволення. У 

довгостроковому періоді діяльність туристичного підприємства зводиться до 

оволодіння встановленою частиною ринку з метою максимізації прибутку. 

В свою чергу, найважливішим завданням маркетингу у сфері туризму є 

організація виробництва й надання послуг високої якості з урахуванням 

інтересів споживачів і забезпечення стабільного становища підприємства на 

ринку послуг. 

Розглядаючи маркетинг у сфері готельно-ресторанних послуг, можна 

зробити висновок, що ця справа незначно відрізняється від інших галузей, тому 

всі принципи сучасного маркетингу сфери послуг можуть бути повністю 

застосовані в маркетингу готельно-ресторанних послуг. 

Управління маркетинговою діяльністю – складне організаційне і 

соціально-економічне явище. Це довгостроковий процес діяльності, який має 

враховувати можливу зміну стану об’єкта управління, появу новітніх 

закономірностей, принципів і методів, які складають предмет науки. 

Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства включає 

знання, навики, уміння, інформаційні і людські технології ділового спілкування 

дійсних та потенційних споживачів туристичного продукту і менеджерів 

підприємства [1, с. 35]. 

Здійснюючи реалізацію функцій управління маркетинговою діяльністю 

керівництво туристичного підприємства покладається на знання, досвід та 

інтуїцію. Незважаючи на вагоме значення підприємницьких здібностей 

управлінців, остаточне рішення приймається використовуючи достовірні факти, 

які отримуються за допомогою спеціальних наукових методів, одним з яких є 

маркетингове дослідження. 

Методи управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 

можна об’єднати в три групи: 
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- економічні (планування, аналіз, ціноутворення, фінансування); 

- організаційні (накази, розпорядження, оперативні указівки тощо); 

- соціально-психологічні (планування соціального розвитку колективу, 

переконання). 

Процес управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 

здійснюється в 3-ох аспектах, кожен з яких характеризується проходженням 

окремого етапу: планування маркетингової діяльності, впровадження 

маркетингових заходів, контроль маркетингової діяльності. 

В сучасних умовах ефективно працювати без планування маркетингової 

діяльності не в змозі жодне туристичне підприємство. Виникає необхідність 

розробки нової системи комплексного планування маркетингової діяльності, 

яка повинна визначати місію підприємства відповідаючи на питання де, коли, 

кому і які послуги будуть надаватись; які ресурси і в який період будуть 

необхідні підприємству для досягнення маркетингових цілей; яким чином 

досягнути найбільш ефективного використання залучених ресурсів [3, с. 68]. 

Таким чином, на даному етапі розвитку ринкових відносин на 

туристичному ринку України будь-яке підприємство не може ефективно 

функціонувати без застосування маркетингового інструментарію та вмілого 

процесу управління ним. Адже він передбачає визначення свого положення на 

ринку, аналіз можливостей, вивчення ринкового середовища функціонування, 

аналіз рівня конкурентної боротьби, прогноз зміни кон’юнктури ринку, 

визначення стратегії розвитку тощо.  
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИКОРИСТАННЯ DІGІTАL ТЕХНОЛОГІЙ В 

УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

 

В даний час питання, присвячені управлінню людськими ресурсами, 

займають важливе місце в загальній стратегії управління організацією. У 

умовах високої конкуренції персонал є головним суб’єктом-об’єктом 

управління, що володіє стратегічним значенням.  

Цифрові трансформації, що відбуваються в економіці, відкривають 

можливості для модернізації технологій роботи з персоналом, що може значно 

підвищити ефективність діяльності підприємства.  
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Серед відомих digital-технологій можна відзначити такі як штучний 

інтелект, віртуальна реальність, великі дані, блокчейн, хмарні сховища. 

Впровадження даних цифрових технологій в HR-сферу дозволить багаторазово 

підвищить ефективність управління людьми, що, у свою чергу, незмінно 

призведе до підвищення продуктивності праці і кадрового потенціалу 

організації. 

Впровадження цифрових технологій в процес управління людськими 

ресурсами дозволяє організувати зручну цифрову середу для персоналу. Так, 

наприклад, процеси адаптації персоналу можуть бути автоматизовані за 

допомогою штучного інтелекту.  

Чат-бот може відповідати на питання, знайомити новачків з внутрішніми 

документами організації, надавати необхідну інформацію та ресурси для 

комфортного входження в посаду.  

Також система штучного інтелекту здатна вивчати і аналізувати навички, 

поведінку і дії найефективніших співробітників, та на основі цих даних 

вибудовувати освітні траєкторії для персоналу. Впровадження віртуальної і 

доповненої реальності в процес навчання персоналу здатне вивести якість 

навчання на новий рівень, а сам процес зробити інтерактивним і цікавим 

[1, с. 423].  

Дана технологія дозволяє моделювати реальні ситуації у віртуальному 

просторі, за допомогою чого відбувається повне занурення персоналу в 

навчальне середовище, в якій вони мають можливість практично 

відпрацьовувати свої навички. Хмарні технології дозволяють вивантажувати 

інформацію в віртуальний простір, доступ до якого є у кожного із 

співробітників.  

Таким чином можна, наприклад, організувати навчання персоналу у 

вигляді онлайн-платформи, що містить каталог курсів і відображає успішність 

кожного співробітника.  

На базі блокчейна можливе створення сервісу, що містить резюме, 

сертифікати, дипломи та професійні досягнення претендентів, що допоможе 

скоротити час, що витрачається HR-фахівцями на пошук підходящих 

кандидатів і перевірку достовірності інформації про них. 

Однак процес цифровізації HR-процесів має не тільки переваги і вигоди, а 

й криє в собі недоліки і ризики. Для початку розберемо позитивні сторони 

впровадження цифрових технологій у сферу управління людськими ресурсами. 

Так, наприклад, автоматизація та оптимізація робочих процесів дозволяє 

знизити навантаження з HR-відділу, а самі HR-фахівці завдяки цифровізації 

отримують ефективні інструменти для роботи з персоналом [2, с. 93]. 

Знижуються витрати на управління персоналом, оскільки немає необхідності 

роздувати штат HR-фахівців – багато рутинних операцій можуть бути виконані 

в автоматичному режимі, наприклад, за допомогою штучного інтелекту.  

Особливо це актуально, якщо компанія велика. Для таких компаній 

впровадження цифрових технологій дозволяє тримати в HR-штаті всього 

десятки співробітників, що економить компанії мільйони гривень. До того ж 

цифровізація дозволяє виключити людський фактор в здійсненні багатьох 
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операцій, оскільки програми та сервіси завжди виконують чіткі стандарти, 

рідко дають збої і помиляються, вони не схильні до втоми, а їх працездатність 

не ставиться в залежність від безлічі факторів, як у випадку з людиною [3, с. 

26]. І ще однією перевагою є економія часових ресурсів. Одна програма здатна 

виконати значний обсяг роботи за незрівнянно менший час, ніж якщо б роботу 

виконувала людина. 

Серед недоліків можна виділити відносно високу вартість впровадження 

digital-технологій. Деякі організації мають достатню бюджетом для 

модернізації та автоматизації HR-процесів. Однак варто зазначити, що витрати 

на цифровізацію слід рас розглядати як довгострокові інвестиції, які не тільки 

окупляться, а й принесуть в майбутньому прибуток бізнесу.  

Наступним недоліком є ризик скорочення робочих місць, що потребують 

середньої та низької кваліфікації, внаслідок повної автоматизації трудових 

процесів.  

Однак при скороченні робочих місць внаслідок автоматизації процесів 

компанії можуть дати можливість своїм співробітникам пройти перенавчання і 

реалізувати себе в тій сфері діяльності, яка їм найбільш цікава.  

Проблемою при реалізації даної програми може бути опір співробітників, 

зокрема, представників старшого покоління, до змін і недостатня мотивація 

персоналу до освоєння компетенцій цифровий економіки і участі в розвитку 

цифровізації організації  [4, с. 108]. 

Ще одним недоліком є висока вартість помилок. На жаль, ніяка система не 

застрахована від помилок, і навіть інноваційні технології можуть давати збої. 

Незначна помилка, допущена при побудові алгоритмів, може призвести не 

тільки до втрати грошових ресурсів, а й до втрати важливої інформації і даних. 

Також при діджиталізації HR-процесів підвищену увагу варто приділяти 

питанням цифрової безпеки, оскільки інформація, представлена у віртуальному 

просторі, часто схильна до кібератак різного характеру. 

Для цифровізації сфери управління персоналом організаціям 

необов’язково самостійно займатися розробкою необхідних сервісів і програм. 

Сьогодні на ринку вже існує безліч цифрових продуктів, призначених для 

роботи з персоналом. 

Таким чином, впровадження digital-технологій в сферу управління 

людськими ресурсами володіє величезним потенціалом. Лідером факторів, які 

будуть впливати на HR-сферу в найближчі кілька років, є саме цифрова 

трансформація, яка відбувається в світі. Цифрові інструменти дозволяють 

організувати ефективну роботу з персоналом, автоматизувати і модернізувати 

багато робочі процеси, а також знизити фінансові та тимчасові витрати на 

вирішення важливих HR-завдань [5, с. 148]. 

Щорічно в світі відбувається сотні змін, трансформація економічних ідей і 

змін вимог цифрової політики. Проте, людський ресурс завжди був і буде 

основним фундаментів для будь-якого розвитку. Тому співробітники 

розвиваються разом з появою нових технологій і сприяють швидкому розвитку 

HR-Digital.  
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Основне завдання HR-Digital полягає в об’єднанні кадрових процесів з 

процесами, що відбуваються в цифровій сфері. Так, з появою нових технологій 

співробітники відділу HR фокусуються на оптимізації залученості 

співробітників, їх продуктивності і кар’єрному зростанні. Тепер крім розробок 

управлінських систем співробітникам HR необхідно розбиратися і в IT-

технологіях, щоб створювати додатки і програми для програмного забезпечення 

співробітників.  

На сьогоднішній день необхідний індивідуальний підхід до кожного 

співробітника, а оптимізувати і скорегувати план з розвитку окремого 

співробітника також допоможуть цифрові технології. HR починає говорити з 

бізнесом однією мовою, так як застосування HR-аналітик дозволяє 

підтверджувати прийняті інтуїтивно рішення, аргументувати їх зростанням 

прибутку, наприклад, або іншими бізнес-показниками, а також знайти 

абсолютно нові взаємозв’язки між показниками.  
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КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ 

ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Система управління підприємством постійно змінюється і вимагає 

технологічних інновацій. Ці зміни викликанні підвищенням безробіття, 

економічною глобалізацією, зацикленістю на високих доходах, а не на розвитку 

фірми та ін. Тому в такій ситуації необхідний висококваліфікований кадровий 

менеджмент, який сприятиме ефективній роботі підприємства і надаватиме 

йому чималі конкурентні переваги [1]. 
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Метою кадрового менеджменту є набір великої кількості гідного і 

освіченого персоналу, їх подальший розвиток і організація безпечної праці. З 

чого випливають наступні задачі: 

1. стимулювання праці матеріально і нематеріально; 

2. розвиток кадрів; 

3. адаптація персоналу; 

4. створення дружньої робочої атмосфери; 

5. зробити так, щоб цілі підприємства і кадрів збігалися; 

6. підвищення по кар’єрній драбині за якісну роботу. 

Якщо слідувати всім цим пунктам, то ніякі нові технології, прогресивні 

ідеї та приладдя не допоможуть бізнесу стати успішним конкурентом без 

грамотного співробітника. [2; 3; 4]. 

Дослідженням недоліків підготовки кадрів займалися: Г. Щокін, 

Ю. Балашов, В. Рижов, С. Батишев, В. Сидоров, А. Касаєв, В. Алексєєв, 

М. Ковригін, В Галенко, С. Мочерний, Н. Гавкалова, а також іноземні вчені: 

В. Джифорд, Дж. Швейцер, Дж. Кілінг, Б. Лапорт, Т. Алфтан, Ф. Роджерс. 

Дивлячись на те, що економіка не стоїть на місці, для ефективного 

кадрового менеджменту буде краще будуватися поетапно. Спершу, розробити 

та проаналізувати стратегію розвитку – це і перспективи, і цілі, і просування. 

Далі визначити задачі і мету. Ну і останнє, контроль діяльності персоналу. 

Існує узагальнена структура системи кадрового менеджменту: 

− оцінка ефективності праці; 

− проведення тренінгів по менеджменту та спеціальності; 

− планування підготовки кадрів; 

− передбачення витрат на утримання штату; 

− підвищення кадрів; 

− зміна кадрів; 

− оцінка робочих місць; 

− вчасна і висока заробітна плата; 

− налагодження робочого клімату в колективі. 

 

Таблиця 1 – Напрями роботи з персоналом та їх пояснення 
Напрям Пояснення 

1.Кадрове планування Кількісний і якісний набір висококваліфікованих кадрів 

2. Аналіз роботи, оцінка 

виконання праці та 

нормування праці 

Правильно поставленні задачі перед працівником дають 

змогу зробити чіткі висновки щодо його ефективності праці 

3. Система стимулювання Дає змогу виробити політику стимулювання праці і набору 

стимулів кандидатам на посаду і вже працюючим на 

підприємстві 

4. Організаційна культура Приймати всі правила, цінності, норми підприємства та 

пропонувати свої методи його удосконалення 

5. Адаптація нових 

працівників 

Забезпечити новим працівникам входження в організацію і 

трудовий колектив, вивід їх на необхідний рівень праці 

6. Навчання Весь час розвиватися і удосконалюватися, що приведе до 

власного успіху та успіху компанії 
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Про програми у сфері кадрового менеджменту можна говорити багато, але 

я спробую виділити найголовніші, які приведуть підприємство до успіху: 

Статистика чисельності та продуктивності персоналу → планування кадрів 

→ оцінка посад → оцінка професійних якостей працівників → ротація 

персоналу (регулярна заміна або взаємозаміна складу штату) → перепідготовка 

→ підвищення кваліфікації → реструктуризація → мотивація персоналу. 

Отже, кадровий менеджмент включає низку способів, методів та 

принципів, які сприяють ефективності роботи з персоналом та дають 

підприємству змогу розвиватися і набувати успіху в конкурентному 

середовищі. Чітко визначенні цілі, норми і засоби створять адекватний цілісний 

кадровий менеджмент. Також невід’ємною частиною якісної роботи 

працівників є їхня робоча атмосфера, сюди включається хороше відношення до 

персоналу, взаємодопомога і підтримка в колективі, стимулювання роботи 

преміями, підвищення у посаді, різноманітні тренінги. Вся інформація щодо 

роботи має бути чітко та конкретно донесена до працівників аби результат був 

успішним і приносив великі прибутки, адже як не крути, метою підприємств є 

дохід. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Туризм закономірно вважають однією з найбільш швидкозростаючих 

галузей світової економіки XXI ст. Для багатьох країн індустрія туризму є 

найважливішою статтею доходу і, як наслідок, одним із пріоритетних напрямів 

розвитку економіки. Держави які вчасно визначили перспективність туризму як 

галузі і зуміли побудувати розвинену інфраструктуру, грамотно позиціонували 

себе на міжнародному ринку туристичних послуг, регулярно отримують 

багатомільйонні прибутки [1]. 
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Одним із способів звернути увагу споживачів на свої послуги є пропозиція 

ринку такої послуги, яка б відрізнялася від уже існуючих на туристичному 

ринку пропозицій. Цьому має сприяти впровадження інновацій. 

Наукові та практичні проблеми, пов’язані з інноваційною діяльністю та 

інноваційним потенціалом підприємств, розглядалися такими фахівцями, як 

Аренкова І.А., Бородіна В.А., Грінько Т.В., Захарчін Г.М., Кудінова С.В., 

Михайліченко Г.І., Тітова В.В., Турило А.М., Чухрай Н.І. Проте питання 

управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств залишається 

відкритим і таким, що потребує подальшого розгляду з боку науковців. 

Незважаючи на визнану важливість інновацій у туристичній індустрії, на 

сьогодні багато аспектів залишаються недостатньо дослідженими та 

потребують розгляду та уточнення [2]. 

Аналіз наукової економічної літератури з питань інновацій у туризмі 

вказує на існування різних підходів до визначення цього терміну. Враховуючи 

те, що до туризму належить велика кількість різноманітних підприємств, 

виникає складність у предметному визначенні сутності цього поняття. Погляди 

різних науковців на визначення терміну «інновації в туризмі» наведено у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Визначення інновації в туризмі  
О. Давидова [1] Результат застосування новинки у туристичній індустрії з 

підвищенням її ефективності та отримання, передусім, 

комерційного ефекту, що має забезпечити стійке 

функціонування та розвиток галузі. 

О. Ільїна [2] Різні організаційно-управлінські нововведення, що складаються 

з цілеспрямованих змін, які виробляються на різних рівнях 

індустрії туризму. 

Н. Власова, 

В. Смирнова, 

Н. Семенченко [3] 

Системні заходи, які мають якісну новизну, що приводять до 

позитивних зрушень, а також забезпечують функціонування та 

розвиток галузі в регіоні . 

С. Hall, А. Williams [4] Створення, прийняття та впровадження нових ідей, процесів, 

продуктів або послуг, а також здатність змінюватися й 

адаптуватися. 

S. Brahmbhatt [5] Процес, за допомогою якого нова ідея або практика стає 

корисною, нові шляхи, що забезпечують вирішення різних задач 

для задоволення потреб людей. 

 

На сучасному етапі в національних та міждержавних системах управління 

туристичною діяльністю почали відбуватися інноваційні процеси, настав час 

освоєння і застосування нових технологій (електронна торгівля), створення 

віртуальних туристичних фірм, удосконалення форм маркетингу та створення 

затребуваного туристичного продукту [4]. 

Відповідно до положень Світової організації торгівлі в туристській сфері 

інноваційна діяльність розвивається за трьома напрямками [4]: 

1) впровадження нововведень, пов’язаних з розвитком підприємства і 

туристського бізнесу, у систему і структуру управління, включаючи 

реорганізацію, укрупнення, поглинання конкурентів; кадрова політика 
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(оновлення кадрів, підвищення кваліфікації); раціональна економічна і 

фінансова діяльність (впровадження сучасних форм обліку звітності); 

2) маркетингові інновації, що дозволяють охопити потреби цільових 

споживачів і залучити не охоплений сегмент покупців на даний момент часу; 

3) періодичні нововведення, спрямовані на зміну споживчих властивостей 

туристичного продукту, його позиціонування на ринку як ексклюзиву, які 

передбачають збільшення конкурентних переваг. 

Таким чином, інноваційна діяльність туристичного підприємства 

здебільшого спрямована на створення нового або зміну існуючого 

туристичного продукту, освоєння нових ринків збуту, впровадження передових 

IT-технологій у бізнес-процес і сучасних форм організаційно-управлінської 

діяльності на підприємстві. Управління нововведеннями та їх впровадження 

для розвитку туристичного підприємства - основне і найбільш вагоме питання, 

вирішення якого забезпечить конкурентну перевагу і, як результат, виживання 

туристичного підприємства. 

Запропоновано розглядати «інноваційний потенціал туристичного 

підприємства» як можливість перетворення і раціоналізації досвіду і 

сформованих стереотипів взаємодії суб’єктів бізнес-процесу, а «інноваційну 

діяльність туристичного підприємства» - як комплекс наукових, організаційних, 

технологічних, комерційних, фінансових заходів, що приводять до інновацій. 

Список використаних джерел: 

1. Давидова О.Г. Особливості застосування інновацій у розвиток 

туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. (Серія «Економіка»). 2015. № 7 (172). С. 65-69. 

2. Ильина Е.Н. Туроперейтинг. Организация деятельности: учебник. 

Москва: Финансы и статистика, 2014. 240 c.  

3. Власова Н.М., Смирнова В.В., Семенченко Н.Ю. Інноваційна діяльність 

в туристичному бізнесі. Київ, 2009. № 176. С. 113-114. 

4. Hall C.М., Williams A. Tourism and innovation. London: Routledge. 2008. 

263 p. URL: ttps://books.google.com.ua/books?id=-LF8AgAAQBAJ&hl=ru (Last 

accessed: 7.10.2021). 

 

 

Анастасія Мусієнко, 4 курс, група ГРС-42д  

Науковий керівник: Ірина Мазуркевич, к.е.н.  

Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ 

  

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКЛАДАХ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

В умовах сьогодення, незважаючи на суттєве зменшення купівельної 

спроможності споживачів, спостерігається відкриття нових закладів 

ресторанного господарства (значна частина з яких працює на умовах 

франчайзингу), що спричинює зростання конкуренції між такими суб’єктами 

господарювання. З метою забезпечення конкурентоспроможності 
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досліджуваних закладів доцільно, за умови збереження оптимальної цінової 

політики, підвищувати як якість, так і різноманітність асортименту страв 

власного виробництва й пропонованих споживачам послуг. Саме тому, вже на 

етапі планування випуску нових видів продукції слід передбачати відповідні 

заходи, пов’язані із здійсненням виробничо-торговельної діяльності, які б 

забезпечували належну якість товарних запасів та їх безпечність. Хочемо 

зазначити, що таку якість можуть пропонувати заклади ресторанного 

господарства де, з одного боку, наявна сучасна матеріальна база, 

впроваджуються інноваційні та новітні технології, використовуються знання та 

індивідуальні здібності кваліфікованого персоналу, а з іншого –здійснюються 

заходи, зумовлені забезпеченням дієвості внутрішньогосподарського контролю 

за бізнес-процесами. 

Проблеми управління закладами ресторанного господарства розглядають 

вітчизняні вчені В.І. Карсекін, О.І. Кочерга, Н.О. П’ятницька, В.М. Селютін, 

С.С. Ткачова, Л.М. Яцун та ін. Варто відзначити праці, які висвітлюють 

ресторанну діяльність за кордоном, оскільки вони важливі для формування 

погляду на сутність завдань у ресторанній справі України. 

Мета статті полягає у вивченні загальних методів оцінки якості продукції у 

закладах ресторанного господарства. 

Управління якістю продукції та послуг відіграє все більш помітну роль у 

сучасних системах управління підприємствами ресторанного типу, оскільки 

якість є найбільш вагомим інструментом конкурентоспроможності послуг. До 

того ж, якість продукції повинна гарантувати їх безпеку і екологічність, 

забезпечувати можливість їх обов’язкової сертифікації. 

Якість продукції  посідає центральне місце у розв’язанні проблеми 

підвищення конкурентоспроможності закладів готельного і ресторанного 

господарства. Підприємство може бути конкурентоспроможним за умови, якщо 

його продукція, послуги користуються попитом, що можливо лише за умов 

високої якості та відповідності вимогам споживачів, стандартам й іншим 

нормативним документам [4, с. 78]. 

Вимоги до якості постійно змінюються, підвищуються з розвитком 

науково-технічного прогресу, підвищенням рівня життя та, відповідно, попиту 

на продукцію. 

Загальне управління якістю здійснюється за допомогою системи 

управління якістю. Системи управляння якістю –це сукупність структури і 

процедур, процесів і ресурсів, необхідних для реалізації управління якістю. 

Вона повинна бути складовою частиною системою управління організації і має 

створювати у керівництва організації та/або споживача впевненість у тому, що 

продукція або послуга буде відповідати встановленим вимогам до її якості. При 

цьому масштаб системи якості повинен відповідати завданням організації в 

галузі якості (політики у галузі якості). 

Для багатьох споживачів послуги харчування переважно оцінюються з 

точки зору якості, а безпека – як належне, із зазначеного випливає, що 

впровадження систем, які забезпечують безпеку продукції у ресторанному 

господарств і, має стати елементом повсякденності [1, с. 96]. Як правило, 
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відвідувачі закладів ресторанного господарства позбавлені можливості 

самостійно здійснити оцінку якості пропонованих страв, окрім випадків їх 

явної невідповідності встановленим параметрам. Наказом Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України № 185 від 11.07.2003р. 

«Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» 

визначено, що до небезпечних належать харчові продукти і продовольча 

сировина, показники безпеки яких не відповідають установленим в Україні для 

даного виду продукції, а також харчові продукти і продовольча сировина, 

споживання яких пов’язане з ризиком для здоров’я і життя людини, зокрема 

фальсифіковані, контрабандні, безхазяйні харчові продукти і продовольча 

сировина, а також такі, що не можуть бути належним чином ідентифіковані, на 

які відсутні супровідні документи виробника (власника), що підтверджують їх 

походження, або документи, що підтверджують їх якість і безпеку; термін 

придатності до споживання (використання) яких закінчився; виготовлені із 

застосуванням не дозволених в установленому порядку компонентів, харчових 

добавок, матеріалів, технологій тощо; з явно вираженими ознаками псування та 

пошкодження гризунами чи комахами [3, с. 55]. Задля забезпечення 

відповідності встановленим вимогам безпеки та якості товарні запаси повинні 

підлягати постійному контролю на всіх етапах життєвого циклу: придбання, 

виробництва й реалізації.  

Вирішенням питань оцінювання якості продукції займаються спеціалісти з 

кваліметрії, у доробку яких є важливі напрацювання. Основні методи 

оцінювання якості продукції затверджені стандартом [2, с. 69]. 

Процедура оцінювання якості продукції передбачає встановлення 

номенклатури показників, визначення значень цих показників та порівняння їх 

із базовими. Іншими словами, оцінка якості продукту (продукції, процесів) є 

усвідомленням того, якою мірою ті або інші продукти праці можуть 

задовольняти певні потреби суспільства. 

Контроль якості у ресторанному господарстві можна поділити на 

первинний (оперативний) та загальногосподарський (управлінський). За 

допомогою контрольних процедур першого здійснюється щоденна перевірка 

якості товарних запасів; дотримання умов приготування, зберігання та подачі 

страв власного виробництва; оцінювання виробничо-збутових процесів 

досліджуваних підприємств. Така перевірка є тільки окремим елементом 

технологічних процедур управління якістю, а тому впроваджувати її як 

самостійний вид контролю не доцільно. 

У ресторанному господарстві оперативний контроль якості страв власного 

виробництва може здійснювати бракеражна комісія у складі завідувача 

виробництвом, технолога, кухара, інженера, медичного працівника тощо. 

Завдання комісії полягає в оцінці якості виготовленої продукції за допомогою 

органолептичного аналізу (зовнішній вигляд, колір, форма, консистенція, 

прозорість, запах, смак). Крім того, перевіряється фактичний вихід продукції, її 

температура, правильність зберігання й оформлення тощо. У випадку 

невідповідності досліджуваної продукції встановленим параметрам бракеражна 

комісія має право її вилучити з обороту. Для оперативної перевірки якості страв 
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власного виробництва мають бути створенні місця контролю якості, очолювані 

шеф-кухарем чи кухарем-бригадиром [1, с. 96]. 

За допомогою загальногосподарського (управлінського) контролю, 

здійснюється оцінка достовірності та ефективності проведених операцій, а 

також досліджується якість роботи персоналу. Такий контроль проводиться 

керівництвом закладу, працівниками відділу внутрішнього контролю та іншими 

посадовими особами. 

Таким чином, управління якістю продукції ресторанного господарства є 

постійним безперервним процесом, який включає виконання комплексу 

взаємопов’язаних етапів контролю, спрямованих на досягнення оптимальних 

показників безпечності харчових продуктів. Кількісна оцінка показників якості 

продукції, обслуговування, умов виробничо-торговельної діяльності слугує 

основою для вибору засобів впливу на «слабке» місце в діяльності 

підприємства; або на внутрішні невикористані резерви; або на зовнішні 

фактори – організацію постачання сировини, напівфабрикатів, обладнання, 

інвентарю тощо.  
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ВПЛИВ СЕЗОННОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ 

ПРОДУКТІВ 

 

Сезонність – це поняття, що характеризує зміни, які регулярно 

повторюються в динаміці, які можуть бути викликані різними причинами, в 

тому числі пов’язаними зі зміною пір року (зима, весна, літо, осінь), з явищами 

природи (період дощів і ін.), з періодом дозрівання зернових, овочів і фруктів і 

їх переробки, виконанням певних робіт, а також зі звичаями, традиціями, 

святами та іншими факторами.  

Сезонність викликає ряд питань, які потребують особливої уваги та 

стратегії. Зокрема, сезонність впливає на кількість туристів у регіоні, отже, 
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може загрожувати життєздатності бізнесу в регіоні. Зміни температури, 

вологості повітря, рівня води у водоймах, складу ґрунту та безлічі інших 

факторів – такі виклики кидає сезонність для туристичних компаній. 

Зміна пір року дуже сильно впливає на попит тих чи інших туристичних 

курортів. Деякі з них популярніші літом, інші – зимою. Зимою популярність 

цих курортів зводиться до нуля, натомість, набирає популярності Карпатський 

регіон нашої країни. По суті, стратегія, що застосовуються туристичною 

компанією чи місцем призначення, повинні враховувати причини та їх 

наслідки. Деякі з цих причин можуть бути обумовлені мисленням та 

фіксованим уявленням про туристичний ринок.    

Одним із найголовніших елементів сезонної стратегії туристичного 

підприємства є влучний маркетинг. Він повинен бути націлений на краще 

розуміння ринку та мотивацію туристів, а також стимулювати більшу 

відвідуваність в сезон низької популярності регіону. Оскільки причини 

сезонності залежать від місця розташування, то маркетинг – це відповідь 

менеджерів та туристичних агентств на ці причини, що є ключовим напрямком 

розробки стратегії [2]. 

Важливим фактором в управлінні сезонністю є правильно побудована 

логістика. Логістичні процеси, які є доволі стабільними, сильно страждають від 

фактору сезонності. Для оптимізації цієї сфери бізнесу в умовах сезонності, 

туристична компанія подекуди змушена жертвувати економічною 

рентабельністю логістичних процесів, що допомагає збільшити туристичні 

потоки. Логісти будують нові маршрути для перевезення туристів, змінюють 

транспорт на більш сучасний або модернізують транспорт, що вже є в 

наявності. Підвищення комфорту людей призведе до збільшення їхньої 

зацікавленості в туризмі, при чому цей процес є довгостроковим, адже 

комфортний відпочинок надовго залишає приємні враження, а також збільшує 

бажання повернутися на курорт в подальшому. Звісно, оновлення логістичних 

процесів може завдати удару по бюджету туристичного підприємства, але при 

правильній і своєчасній оптимізації прибуток компанії в довгостроковій 

перспективі буде примножуватись [3]. 

Вплив сезонності на гастрономічні пріоритети людей також важко 

переоцінити. В теплі пори року люди більш охоче споживають освіжаючі напої 

та їжу, чого, наприклад не можна сказати про зиму. В наш час все більшої 

популярності набирають так звані «гастрономічні тури». Люди відправляються 

в туристичну подорож, маючи на меті спробувати національну кухню того чи 

іншого регіону[2]. 

Ще одним важливим елементом сезонної стратегії туристичного 

підприємства є коректна цінова політика. Ціна в більшості випадків залежить 

від попиту на той чи інший туристичний напрямок чи послугу. Проте, ціна – це 

один із доступних механізмів керування попитом. Парадоксально, але зниження 

цін не завжди призводить до падіння прибутку. Туристичні компанії вдало 

маніпулюють попитом на свої туристичні напрямки. Для прикладу, знижуючи 

ціну на туристичну пропозицію на 10%, компанія може отримати збільшення 

попиту на цю ж пропозицію на 15%, що веде до зростання прибутків. При 
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цьому, ціна знижується не нижче рентабельної, а за рахунок зниження націнки. 

Цей механізм можна вдало використовувати в умовах сезонності. Інтерес до 

туристичних напрямків, які втрачають свою популярність через зміну пір року 

можна підвищувати грамотним регулюванням ціни [1]. 

Важливим чинником сезонної стратегії туристичного підприємства є 

правильна підготовка персоналу, особливо в питаннях безпеки клієнтів. В різні 

пори року, людей можуть спіткати різні неприємності. Влітку це можуть бути 

опіки, сонячні удари, на екзотичних напрямках небезпечними можуть бути 

укуси тварин. Що стосується зими, то тут зовсім інші фактори небезпеки, такі 

як обмороження, падіння під лід, травми, отримані при проходженні слизьких 

ділянок поверхні. Персонал туристичної компанії повинен бути готовим до 

викликів, пов’язаних з сезонністю, вміти надавати першу медичну допомогу 

швидко та якісно, запобігати отриманню травм клієнтами. Відчуття власної 

безпеки та захищеності – це один з чинників комфортного відпочинку, а отже, в 

подальшій перспективі, «закріплення» клієнта у відповідній туристичній фірмі.  

Отже, підсумовуючи наведені факти, можна дійти до висновку, що, 

безумовно, сезонність має великий вплив на туристичну індустрію, але при 

правильному менеджменті вона несе для туристичних підприємств не 

проблеми, а процвітання. 
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На сьогоднішній день одним із найбільш стрімко розвиваючих секторів 

ринку послуг є готельно-ресторанний бізнес, випереджаючи в динаміці свого 

зростання багато галузей народного господарства. Однак, це один з найбільш 

ризикових видів бізнесу. Важливим аспектом оптимізації цього напряму 

діяльності є забезпечення високої якості послуг обслуговування. Адже в 

жорстких умовах господарювання підприємствам готельно-ресторанного 

господарства необхідно впроваджувати нові підходи до залучення споживачів 

та підвищення прибутку. 
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Якість послуг посідає центральне місце у розв’язанні проблеми 

підвищення конкурентоспроможності закладів готельного і ресторанного 

господарства. Підприємство може бути конкурентоспроможним за умови, якщо 

його продукція, послуги користуються попитом, що можливо лише за умов 

високої якості та відповідності вимогам споживачів, стандартам й іншим 

нормативним документам. 

Адже, подорожуючи по всьому світу і відвідуючи різні готелі, ресторани, 

відвідувачі стали більш вибагливими. Тому, в останні роки вимоги щодо 

надання послуг та їх якості зросли. Щоб залишатися «в грі», підприємствам 

готельно-ресторанного господарства вже не можна не рахуватися з цим фактом, 

і тому актуальним є дослідження якості послуг та їх удосконалення. 

Дослідженням якості послуг в готельно-ресторанному господарстві 

займалися такі відомі вчені, як Л. Агафонова, В. Дорошенко, А. Капліна. 

В. Карсекіна, Т. Кононенко, М. Мальська, Х. Роглєв, Н. П’ятницька, А. Усінова, 

І. Хвалінова та ін. Разом із тим недостатньо дослідженими залишається 

вирішення проблем удосконалення та підвищення якості послуг, як складової 

цільової підсистеми організаційно-економічного механізму управління 

розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. 

Термін «якість послуги» тлумачать по-різному. Найпоширенішим є 

визначення згідно з Міжнародного стандарту ІСО 8402-94 «Управління якістю і 

забезпечення якості. Словник», у якому зазначається «якість послуги» – це 

сукупність характеристик послуги, які надають їй здатність задовольняти 

обумовлені або ймовірні потреби [5]. 

З огляду на сприйняття споживачем якості послуги можна розглядати як 

поєднання трьох складових: базової якості, необхідної якості, і бажаної якості. 

Базова (основна) якість – це сукупність тих властивостей послуги, які 

споживач вважає обов’язковими. Сподіваючись отримати послуги такої якості, 

споживач не вважає за потрібне говорити про них виробнику. Проте ці базові 

показники якості не визначають цінності послуги в очах споживача. Водночас 

їх відсутність може викликати негативну реакцію клієнта. 

Необхідна (очікувана) якість – це сукупність технічних і функціональних 

характеристик послуги. Вони показують, наскільки послуга відповідає тому, що 

було заплановано виробником. Власне необхідні властивості якості переважно 

рекламуються і гарантуються виробником. 

Бажана якість – це несподівані цінності пропонованої споживачу послуги, 

про які він міг тільки мріяти. Особливість бажаних показників якості полягає в 

тому, що споживач не повинен придумувати їх сам. Він, як правило, не вимагає 

їх, але високо оцінює їх наявність у пропонованій послузі [3, с. 249]. 

Опираючись на тлумачення МС ІСО 8402-94, термін «якість 

обслуговування» визначається як сукупність характеристик процесу і умов 

обслуговування, які забезпечують задоволення встановлених або ймовірних 

потреб споживача. 

Сутність послуг готельно-ресторанного комплексу й умова його 

успішності – це якісне обслуговування. Готельно-ресторанний заклад, що зумів 
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надати споживачам відмінний сервіс, тобто задовольнити вимоги 

найвибагливішого гостя, одержує найсильнішу конкурентну перевагу.  

Успішне вирішення завдань підвищення якості готельно-ресторанних 

послуг вимагає ефективного управління на основі практичного використання 

факторів зовнішнього та внутрішнього середовища [1, с. 176]. 

Розглянемо практичні фактори, що визначають потенційну готовність до 

якісного обслуговування: 

− виконання працівниками комплексу індивідуальних побажань гостей; 

− акуратність виконання будь-якого виду робіт при обслуговуванні; 

− постійний контроль і самоконтроль за якістю роботи; 

− точний розподіл часу; 

− професійна і соціальна компетентність [4, с. 321]. 

Одним із важливих факторів у сфері надання готельних та ресторанних 

послуг відіграє культура поведінки обслуговуючого персоналу, так як персонал 

– це «обличчя» підприємства. Ринок праці потребує кваліфікованих з високим 

рівнем компетентності фахівцях готельно-ресторанної справи, які відповідають 

новітнім тенденціям сучасного розвитку готельно-ресторанного бізнесу. У 

даний час будь-який працівник зобов’язаний володіти такими компетенціями як 

комунікативна, інформаційна, загальнокультурна, техніко-технологічна, 

соціальна, сервісна, організаційно-управлінська Це дозволить йому грамотно, 

чітко і з розумінням спілкуватися з клієнтом, висловлювати свої думки, а також 

це підвищить статус підприємства, в якому він працює. На сьогоднішній день 

побутує думка, що гість іде в той чи інший заклад не лише де смачна кухня чи 

гарний номер, а саме до того обслуговуючого персоналу, що йому сподобався. 

Практика показала, що в наш час постійний клієнт – це плюс підприємству. 

Якщо клієнтові сподобається у вашому готельно-ресторанному закладі, він 

прийде ще раз, а наступного разу він порекомендує його своїм друзям, 

знайомим, ті в свою чергу наступним і т. д. 

У наші дні для досягнення успіху у сфері готельно-ресторанного 

господарства не достатньо просто підтримувати все на сталому рівні. 

Пропонуємо основні напрямки підвищення ефективності роботи 

обслуговуючого персоналу на ринку готельно-ресторанних послуг: 

− збільшення значимості навчання навичок міжкультурного 

міжособистісного спілкування; 

− підвищення рівня культурного розвитку і свідомості персоналу; 

− підвищення готовності персоналу брати на себе відповідальність у 

міжнародній сфері бізнесу; 

− збільшення майстерності з допомогою процесу комплектації; 

− комп’ютеризація всіх робочих процесів у готельно-ресторанному 

комплексі. 

Отже, можна зробити висновок, що удосконалення якості послуг в 

готельно-ресторанному господарстві допоможе залучити нових гостей, 

підвищити їх лояльність, збільшити середній чек гостя, а також залишитися на 

плаву і досягти успіх. Саме тому, найбільш перспективним є той заклад 
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готельно-ресторанного господарства, у діяльності якого закладена чітка 

концепція, яка гармонійно поєднує всі вагомі чинники удосконалення якості 

послуг. 
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Готельна індустрія, як вид економічної діяльності, включає в себе надання 

послуг і організацію короткострокового проживання в готелях, мотелях, 

кемпінгах, пансіонатах та інших засобах розміщення за винагороду. Під 

засобом розміщення розуміється будь-який об’єкт, призначений для 

тимчасового проживання людини або групи людей, для задоволення її потреб. 

Наразі є безліч сфер діяльності які пов’язані із задоволенням потреб 

людини, забезпечуючи йому побут, відпочинок, роботу, комфорт. Одним з 

таких діяльностей є сфера сервісних послуг. 

Сервісна діяльність – це область людських взаємин, де формується і 

вдосконалюється реабілітаційно-альтруїстичний стиль в задоволенні наших 

потреб [1]. 

Іншими словами, сервісна діяльність – це вид діяльності, призначений для 

задоволення потреб людина, завдяки надання їм індивідуальних послуг. 

Займатись діяльність можуть як сервісні організації, так і індивідуальні 

підприємці. Сервіс, в свою чергу, передбачає надання послуг, а не створення 

чогось нового, що раніше не існувало. Внутрішніми завданнями сервісного 

підприємства та індивідуальних підприємств є покращення якості послуг, 

підвищення продуктивності і ефективності праці та диференціювання 

діяльності. 

Сервісна діяльність, як частина соціо-економічної діяльності виявляється 

тісно пов’язаної з самими різними аспектами культурної практики – з побутом і 
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домашнім господарством населення, з практикою державно-політичного 

будівництва, з соціальними верствами і групами, з вихованням підростаючого 

покоління, а також з відпочинком і розвагами людей [2]. 

Одним із основним завдань сервісного підприємства є визначення цілей, 

які вони хочуть досягнути, задовольняючи потреби людей. Цілі відображають 

суть організації, її філософію, цілі становлять основу критеріїв для виділення 

проблем та прийняття рішень. На основі цілей формуються завдання, які 

повинні бути вирішені в процесі роботи. Прибуток сервісних підприємств 

можливий не лише від хорошого вміння продати продукт або товар, але ще й 

створюючи щось нове, що привабить і зацікавить людей, користуватиметься 

попитом.  

Між тим маркетинг у сфері послуг вимагає більш глибокого тлумачення. 

він виступає одночасно філософією (системою мислення) і технологією 

сервісного бізнесу. Філософія пов’язує бізнес з орієнтацією на задоволення 

запитів, врахування різних мотивів споживання і нових потреб. Технологія 

переводить такий підхід до сервісу на мову конкретних засобів і методів 

управління [3]. 

Функціональної особливістю сфери обслуговування як одним із видів 

сервісної діяльності є: 

- звільнення людини від домашніх справ; 

- формування цінних потреб людей, шляхом формування і виховання 

культури поведінки в особи, поваги естетичних та життєвих цінностей; 

- можливість створення додаткового вільного часу  для задоволення інших 

потреб людини. 

Сервісна діяльність забезпечує ріст економічних можливостей країни, за 

рахунок податкових надходжень під діяльності підприємства. Надає 

можливість збільшення трудової зайнятості населення, надаючи відповідні 

робочі місця, економію час і грошей користувачів сервісних послуг та в цілому 

підвищує рівень якості життя людей. 
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Тимбілдинг є інструментом сприяння комунікативним зв’язкам, який 

використовується багатьма підприємствами та організаціями. Тимбілдинг 

створює комунікативні зв’язки всередині колективу, завдяки яким окремі його 

члени поважають один одного і поділяють спільні цілі і очікування – це може 

бути як тимчасовий проєкт, так і постійна діяльність компанії. На сучасному 

етапі цей метод дуже популярний серед туристичних компаній: кожна з них 

намагається модернізувати чи підлаштувати метод тимбілдингу під себе, з 

урахуванням своїх особливостей.  

Безперечно, сучасний менеджер з туризму повинен володіти не тільки 

професійними навичками, але й відповідними особистими характеристиками: 

вміти слухати та розуміти бажання клієнтів, вирішувати конфлікти, управляти 

голосом і емоціями, бути стресостійким, вміти презентувати себе та вести 

бесіду, бути дипломатичним, мати знання з багатьох суміжних наук, вміти 

критично мислити, швидко аналізувати ситуацію та приймати рішення, а 

головне – вміти працювати в команді. Всі ці соціальні навички потрібно 

розвивати. 

Ефективність тимбілдингу на практиці неодноразово була доведена 

різними компаніями. Однією з них є туристична компанія «Компас», у якій 

часто проводяться заходи, що допомагають краще пізнати співробітником один 

одного та налагодити зв’язок. У кінцевому підсумку все це підвищить 

ефективність роботи. Розглянемо ще одну цікаву практику застосування методу 

тимбілдингу: Андреас Хайнекен, керівник компанії Dialogue Social Enterprise, у 

1995 році створив проєкт «Діалоги в темряві». Усі тренери є «сліпими», 

оскільки тренінг проходить в абсолютно темній кімнаті і триває кілька годин. 

При світлі проводиться тільки та частина заняття, яка присвячена обговоренню 

результатів. Тренінг спрямований на виявлення лідерських якостей і 

згуртування команди. 

Найбільш ефективними видами тимбілдингу є: 

- спортивний і екстремальний (гонки, сходження, спуск по гірських річках, 

занурення в морські глибини і командні види спорту – один з найбільш 

затребуваних видів тимбілдінга. Якщо колектив більшу частину часу проводить 

в приміщенні, будь-яка активність, пов’язана зі зміною обстановки, піде йому 

на користь); 

- інтелектуальний і психологічний (не завжди для цілей командоутворення 

потрібно ставити її членів в екстремальні умови. Іноді досить дати проявити 

себе в незнайомій обстановці. Тому один з найбільш затребуваних елементів 

тимбілдингу – інтелектуальні ігри, квести, фотополювання в міських умовах, 

спільне заняття ручними промислами); творчість (розкрити свої таланти, 
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проявити себе в нестандартних умовах допомагає спільне заняття творчістю. 

Театральні та музичні постановки, літературні вечори, танцювальні конкурси, 

історичне моделювання допомагають подивитися на членів колективу не в 

звичній офісній обстановці, а свіжим поглядом. Тимбілдинг також може бути 

спрямований як на навчання топ-менеджерів, так і на проведення заходів для 

всього колективу. Тренінги, коучинг командоутворення для топ-менеджерів та 

керівників сприяють розвитку лідерських якостей у співробітників компанії, 

можливості швидко ухвалювати рішення нестандартних умов, вмінню 

зорієнтувати кожного учасника команди до найбільш притаманних їм ролей.  

Подібні заходи для всього персоналу, дозволяють виявити та вирішити 

приховані та реальні конфлікти, визначити ролі та оцінити сильні та слабкі 

сторони колективу. Тимбілдинг дає змогу навчити учасників команди 

спілкуватися неформально, але при цьому зберегти елемент ділового 

компонента. Тимбілдинг дозволяє найкращим чином виявити і закріпити 

неформального лідера, що для менеджера з туризму є особливо важливим. Крім 

того, ця технологія дає змогу розвинути у членів команди здатність приймати 

на себе відповідальність за колективний результат поряд із можливістю 

проявити власні індивідуальні якості; засвоїти важливість чіткої субординації 

всередині команди та побачити можливість виконання завдання за застосування 

спільно виробленої тактики її вирішення. Тимбілдинг має бути настільки 

ефективним, щоб результат від проведення можна було не лише побачити, а й 

відчути.  

Отже, тимбілдинг є одним з найбільш ефективних методів управління 

персоналом. Він дозволяє об’єднати кожного окремого працівника в єдину 

систему – колектив – для налагодження відносин всередині компанії. У разі 

об’єднання колективу підвищується працездатність персоналу, він стає більш 

мотивованим та зацікавленим в успішній роботі. До того ж, цей метод дозволяє 

дати розуміння співробітникам про важливість роботи всіх і кожного, що якщо 

людина неналежно ставиться до своїх обов’язків, то страждає вся команда, а в 

разі роботи в організації – вся компанія. Завдяки спільній роботі персоналу 

вирішення поставлених завдань відбувається якісно. Застосування методу 

тимбілдингу, крім того, дає змогу згуртувати працівників, виявити лідерів та 

вирішити проблему неефективної спільної праці колективу.  
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Поняття мотивації тісно зв’язано з проблемою управління персоналом. Із 

зростанням конкуренції на ринку ресторанних послуг змінюються й вимоги до 

персоналу як вагомого фактору забезпечення якісного сервісного 

обслуговування. Це стосується не тільки підбору, навчання та формування 

кадрів, але й формування нової свідомості, менталітету, а отже, і методів 

мотивації. Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як 

доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих 

потреб.  

Проблема мотивації персоналу набула важливого значення, оскільки 

вирішення завдань, які стоять перед суспільством, можливе лише за умови 

створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати працівників 

підприємств до ефективної діяльності. Дослідженням проблем займалися такі 

вчені: П.В. Журавльов, С.В. Шекшня, А.А. Лобанов, М. Мескон, М.І. Кабушкін, 

В.О. Квартальнов, Хікін, Макаулей. А.І. Кравченко, Р.Д. Хунагов, 

Д. Сільверман, Д. Томпсон розробили питання вдосконалення системи 

управління персоналом у готельному господарстві, яке пов’язане з 

упровадженням універсальних підходів. Серед закордонних учених 

фундаментально досліджено систему управління персоналом підприємства в 

працях Р.С. Каплана і Д.П. Нортона, Дж. Деардена та ін. Однак, незважаючи на 

вагомий науковий доробок провідних учених-економістів, існує потреба в 

акцентуванні уваги на проблемах підвищення ефективності управління 

персоналом у готельно-ресторанному бізнесі [3, с. 76]. 

Актуальність теми зумовлена тим, що низькі показники оплати праці разом 

з обмеженими можливостями реалізації власного трудового потенціалу в 

Україні є однією з основних причин негативного міграційного сальдо, що 

призводить не лише до необґрунтованих втрат сучасного суспільного продукту, 

але й може негативно позначитися на динаміці економічного зростання країни в 

майбутньому. Тому формування адекватних сучасним умовам систем мотивації 

праці працівників є на сьогодні не тільки пріоритетним напрямом розробки 

практичних підприємницьких стратегій, але й однією з найактуальніших 

наукових проблем [4]. 

У відповідності із Трудовим Кодексом України організація оплати праці 

здійснюється на підставі: законодавчих та інших нормативних актів; 

генеральної угоди на державному рівні; галузевих та регіональних угод; 

колективних договорів; трудових договорів. Досі невирішеними залишаються 

деякі методологічні проблеми в галузі мінімальної заробітної плати (МЗП), 

питання державних гарантій з оплати праці і різниця у методичних підходах до 

розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму. Прагнення України до 
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євроінтеграції зобов’язує до впровадження у ній європейських соціальних 

гарантій, у тому числі щодо оцінювання праці. Адже гідна середня заробітна 

плата, за європейськими стандартами, має становити не менше 5-6 споживчих 

мінімумів. На сучасному етапі працівники зайняті в сфері готельно-

ресторанного бізнесу отримують заробітну плату в середньому від 6000 до 

12000 грн [2]. 

На підприємствах індустрії гостинності мало уваги приділяється мотивації 

персоналу, що спричиняє до значної плинності кадрів. Матеріальна 

зацікавленість теж знаходиться на недостатньому рівні. Необхідно розробити 

новий ефективний механізм матеріальної мотивації праці на підприємстві, який 

би відповідав ринковим умовам господарювання і був би здатний за допомогою 

дійових важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників у 

високорезультативній праці та розвитку своєї конкурентоспроможності, 

забезпечити якісне становлення трудового потенціалу [1]. 

Отже, мотивація не є рівномірним процесом, який від початку до кінця 

пронизує поведінку індивіда, членів спільноти. Вона формується на основі тих 

різнорідних процесів, які здійснюють функцію саморегуляції на окремих фазах 

поведінки. Від матеріальної мотивації залежить, як і в якому напрямку будуть 

використовуватися різноманітні функціональні здібності персоналу в закладах 

індустрії гостинності. 
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Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової 

економіки стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку 

http://www.cfin.ru/management/people/motivation/motivation_in_crisis.shtml
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України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою 

активного та успішного просування даної галузі на ринок держави сучасна 

туристична інфраструктура. Середовище, в якому функціонує готельно-

ресторанне підприємство, пронизане складною системою комунікацій. Воно 

взаємодіє зі своїми клієнтами, постачальниками, посередниками, банками, 

страховими компаніями та іншими контактними аудиторіями. Ці зв’язки 

взаємні і можуть перетинатися. Завдання полягає в формуванні та підтримці 

образу пропонованих продуктів і підприємства загалом в очах громадськості й 

своїх існуючих і потенційних споживачів. 

Формуючи комунікаційну систему підприємства готельно-ресторанного 

господарства необхідно активно використовувати інформаційні технології, що 

включають запровадження мобільного Інтернету, електронних каталогів 

пропозицій, поширення онлайн-бронювання. Також необхідно використовувати 

неординарні ідеї, що просувають готельно-ресторанний бізнес це автоматизація 

та доступність довідкової інформації, розробка нових туристичних маршрутів, 

програмне забезпечення та програмні рішення. 

Актуальна проблема впровадження у системі господарювання вітчизняних 

готельно-ресторанних підприємств сучасних ефективних моделей управління, 

що відповідають світовим стандартам, обумовлена необхідністю надання 

високоякісних послуг, зниженні витрат, координації персоналом, проведення 

маркетингових досліджень ринку послуг сфери гостинності. На сучасному 

етапі розвитку світового господарства виник ряд економічних тенденцій, які 

спричинили кардинальні зміни у взаємодії маркетингу та управління. У 

готельному господарстві ці зміни виявились особливо гостро. Відбувся перехід 

від стандартизації обслуговування до задоволення індивідуальних запитів, 

переорієнтування з суцільного ринку на поділ по цільових пріоритетних 

сегментах, зміни конкурентної боротьби на взаємодію у формі стратегічних 

альянсів. В управлінських процесах, поряд з делегуванням частини 

повноважень та функцій вищих ланок менеджменту підприємств готельного 

господарства до нижчих, великого значення набули творчий потенціал та 

ініціатива працівників.  

Вплив на ринок – один з основоположних принципів маркетингу, 

маркетинг вирішує не тільки відносно пасивне завдання детального, всебічного 

і ретельного вивчення вимог споживачів і адаптації до них пропонованих 

продуктів, а й активне завдання формування попиту і стимулювання збуту з 

метою збільшення обсягів продажу, підвищення ефективності і прибутковості 

діяльності готельного та ресторанного підприємств. Саме цьому покликаний 

служити комплекс маркетингових комунікацій, який є джерелом і носієм 

інформації; засобом усвідомленого впливу на ринок; інструментом підвищення 

ефективності маркетингової діяльності. З позицій маркетингу комунікації (від 

лат. communicatio роблю загальним, пов’язую, спілкуюся) це багатоаспектне 

поняття, що охоплює систему взаємозв’язків і взаємовідносин, що 

обумовлюють можливості обміну інформацією між різними суб’єктами ринку. 

Для готельно-ресторанного господарства особливо гостро стоїть питання 

вибору оптимального складу системи маркетингових комунікацій, оскільки 
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кожний заклад сфери гостинності свого роду унікальним. Той склад 

інструментів маркетингових комунікацій та спосіб їх використання, який був 

успішним для одного закладу, у своїй більшості може бути згубним для іншого. 

Отже, і вибір елементів маркетингових комунікацій потрібно робити зважено. 

Серед чинників, які мають вплив на такий вибір: -приналежність до певного 

типу, заклад готельно-ресторанного господарства ставить перед підприємством 

завдання бути витриманим у способах та стилі комунікації з цільовими 

аудиторіями;  

- наявність визначеної концепції діяльності закладу визначає усі напрямки 

роботи закладу, у тому числі й рекламну; 

- місце розташування закладу неабияк впливає на вибір типу закладу й 

концепції його роботи та просування. 

Аналіз комунікаційної політики слід розпочати з найбільш ефективного 

засобу комунікації реклами. Варто звернути увагу, що структуризація 

рекламного ринку готельно-ресторанного господарства, через свою низьку 

рентабельність, вузький сегмент споживачів, має дещо видозмінену схему, 

низька частка телевізійної та радіореклами, значна частка рекламного бюджету 

належить друкованим засобам масової інформації та всезростаючій ролі 

Інтернет-реклами у всіх її проявах.  

Наразі відбулися серйозні еволюційні зміни не тільки в принципах і 

способах управління закладами сфери послуг, а й у самому продукті який 

пропонують заклади сфери гостинності. Він став високотехнологічним і 

повністю орієнтованим на споживача. Так, якщо перед закладами готельно-

ресторанного бізнесу постає завдання провести рекламну кампанію, то вони 

повинні керуватися наступними принципами: чітко розуміти концепції роботи 

закладу та рекламної кампанії; знати портрет своєї аудиторії та орієнтуватися у 

запитах та мотивах своїх клієнтів; використовувати тільки ті канали 

комунікації, які знаходяться в активному використанні цільовою аудиторією; 

чітко формулювати цілі рекламної кампанії закладу. 

Отже, ефективне планування маркетингових комунікацій не завжди 

гарантує підприємству ефективність рекламної кампанії та досягнення 

маркетингових цілей. Підхід до маркетингових комунікацій як до об’єкта 

управління передбачає необхідність приділення значної уваги організації 

комунікаційної діяльності, активізації рекламно-інформаційної роботи як на 

самому підприємстві, так і з іншими суб’єктами туристичного ринку. Основним 

методологічним підґрунтям організаційної структури управління 

маркетинговими комунікаціями підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

повинна стати концепція інтегрованих маркетингових комунікацій. 
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На сьогодні майже кожна організація чи підприємство має власну 

корпоративну культуру, яка допомагає формувати відносини та поведінку між 

персоналом, зміцнює соціальну стабільність, створює атмосферу для кращої 

роботи.  

Наразі поняття «корпоративної культури» є доволі новим та недостатньо 

вивченим. 

На Заході прийнято вважати, що корпоративна культура – це інструмент 

ефективного підвищення роботи будь-якого підприємства. Досвід багатьох 

світових корпорацій, підприємств та організацій свідчить, що корпоративна 

культура є ефективним інструментом управління персоналом та спроможна  

впливати на його поведінку, саморозвиток та мотивацію [2, с. 4]. 

Корпоративна культура в Україні з’явилась набагато пізніше, ніж в інших 

країнах. З появою корпоративної культури відбулось багато змін, які допомогли 

надати доступ до світового досвіду управління персоналом. 

Корпоративна культура включає в себе дві групи елементів – організаційні 

та ідейні.  

Організаційні елементи – це норми поведінки, способи вирішення 

конфліктів, формування робочого процесу, система лідерства, корпоративний 

стиль, система комунікацій. 

Ідейні елементи – це традиції, особисті цінності, цінності компанії, вектор 

розвитку [4]. 

На поведінку персоналу особливо впливає корпоративна культура і це є 

досить хорошою стратегією, оскільки саме успішність підприємства залежить 

від співробітників. Отже, культура поведінки персоналу в ресторанному 

господарстві є тією самою основою, яка визначає ефективність і подальші 

вигоди для підприємства. 

Головною особливістю ресторанного господарства в першу чергу є 

обслуговування, клієнтоорієнтованість та ін., які в індустрії ресторанного 

господарства стали, так званим, мистецтвом обслуговування гостей, де завдяки 

професіоналізму зростає рівень обслуговування. 

Таким чином, корпоративна культура має велике значення в діяльності 

підприємства і використовується ним як засіб підвищення 

конкурентоспроможності.  
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Дослідники корпоративної культури знайшли наступні інструменти впливу 

на поведінку працівників: 

- зміна об’єктів і предметів уваги з боку менеджера; 

- зміна системи мотивації; 

- зміна акцентів у кадровій політиці; 

- зміна організаційної символіки й обрядовості; 

- зміна стилю управління кризою і конфліктом; 

- трансформація програм навчання [2, с. 95]. 

Інструменти корпоративної культури є універсальними та підходять для 

управління персоналом. На відміно від інших інструментів управління 

корпоративної культури ресторанне господарство має більше саморегуляції. 

Корпоративна культура створює сприятливу атмосферу для персоналу, 

спрямовує поведінку працівників на виконання статутних завдань, сприяє 

збільшенню результативності праці підприємства, впливає на ефективність 

його діяльності так би мовити є інструментом стратегічного управління 

персоналом [3]. 

Корпоративна культура є складним процесом. Саме на початковому  етапі 

слід визначити головну місію підприємств, аадже саме місія охоплює  в собі 

базову систему корпоративної культури від якої залежить поведінка 

працівників та внутрішній кодекс. 

Від правильно сформованої корпоративної культури, а також від 

корпоративних правил залежить ефектне управління персоналом та гармонійні 

відносини між працівниками.  

Висококваліфіковані працівники можуть підвищити рівень 

конкурентоспроможності та розширити їх. 

Низький рівень впливу корпоративної культури на діяльність підприємства 

та систему управління персоналом свідчить про недостатню підтримку обраної 

стратегії. 

Середній рівень впливу корпоративної культури на діяльність підприємств 

є ознакою необхідності посилення підтримки стратегії. 

Високий рівень впливу корпоративної культури на якість управління 

персоналом підприємства свідчить про потужну підтримку обраної стратегії, 

високий ступінь поділу цінностей, успішну реалізацію поставлених 

корпоративних цілей, стабільний розвиток, високу якість трудового життя 

персоналу, інноваційну спрямованість [5]. 

Таким чином, корпоративна культура – це система цінностей та 

переконань, які розділяє кожен працівник фірми та які передбачають поведінку, 

обумовлюють характер життєдіяльності організації. Удосконалення 

корпоративної культури позитивно впливає на діяльність підприємства та 

дозволяє йому досягти бажаних результатів.  
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БІЗНЕСУ 

 

Для підприємств готельно-ресторанного бізнесу важливим є надання 

послуг максимально високої якості. Готель - це живий організм, що функціонує 

цілодобово, і якість його роботи безпосередньо пов’язана з тим, наскільки 

грамотно організована робота з надання основних та супутніх послуг. Сьогодні 

стає все складніше залучити клієнта зручними апартаментами з міні-кухнею і 

красивим видом з вікон, оскільки такий набір послуг, як супутникове 

телебачення, безкоштовний бездротовий Інтернет Wi-Fi, spa-салон, масажний 

кабінет і басейн став звичним і майже обов’язковим. Потенційний гість готелю 

– це людина, яка вже не вміє жити без мобільного телефону та Інтернету, а 

інформаційні технології дозволяють їй, не виходячи з дому, вивчити 

інформацію про готелі на сайтах, забронювати номер on-line, а потім замовити 

залізничний або авіаквиток і вирушити у подорож [3]. 

Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи ведення 

бізнесу. Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє 

легше і швидше створювати і продавати пакети послуг споживачам, вирішувати 

завдання фінансово-операційного управління, маркетингового планування, 

підвищувати конкурентноздатність і кількість продажів. Для швидкого і 

безпомилкового контролю операцій повноцінного аналізу існуючої ситуації, 

швидкості і повноти обслуговування гостя у фронт-офісі, тобто для 

забезпечення високої економічної ефективності та високої якості послуг, 

неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих інформаційних 

систем управління. Дану тему про можливості сучасних інформаційних 

технологій в готельному бізнесі розглядаються такими відомими українськими 

вченими, як Роглєв Х., Скопень М., Худо В., Кияниця А., Кабушкин Н., 

Агафонова Л. та іншими [1]. 

https://hurma.work/blog/stvorennya-korporativnoyi-kulturi/
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Використовуючи міжнародний досвід формування, використання та 

захисту національних інформаційних ресурсів, слід усвідомлювати, що він 

відображає реальний рівень експлуатації інформаційних технологій. Водночас 

формується нова ідеологія та напрями її реалізації, що істотно відрізняються від 

класичних систем обробки даних (які використовують технології клієнт-сервер 

та реляційні моделі даних). Дедалі більшого розвитку набуває принцип 

організації інформаційних ресурсів на зразок «матриці», коли забезпечується 

гнучкий, безпечний та централізований розподіл ресурсів в інтересах так 

званих віртуальних організацій, що створюються для розв’язання завдань, які 

виникають у складній динамічній ситуації. Найважливішим чинником 

підвищення ефективності виробництва готельних послуг є поліпшення 

управління. Різні інформаційно-технічні нововведення слід сприймати як засіб 

скорочення і здешевлення апарату управління. Від вдосконалення 

інформаційного забезпечення можливі наступні позитивні результати:  

1. можлива економія витрат за рахунок зниження фонду заробітної плати, 

комунальних послуг, вартості програмного забезпечення, витрат на пошту, 

витрат на оформлення договорів, витрат на перерозподіл ТМР;  

2. усунення можливих витрат в майбутньому, уникнення майбутнього 

зростання чисельності персоналу, зменшення вимог до обробки даних, 

зниження вартості обслуговування;  

3. можливі нематеріальні вигоди від поліпшення якості інформації, 

підвищення продуктивності, поліпшення і прискорення обслуговування, 

впевненіші рішення, поліпшення контролю, зменшення прострочених платежів, 

повне використання програмного забезпечення [5]. 

Сучасні інновації коштують недешево, проте власники готелів все одно 

витрачаються на них, тому що тільки так можна забезпечити власне виживання 

на ринку. І однією з найпопулярніших нині розробок є електронне управління 

готелем – для готелю під замовлення створюється спеціалізована система, до 

якої підключаються всі співробітники. За допомогою веб-ресурсу вони можуть 

отримувати всю необхідну інформацію про готель в будь-який момент; в 

режимі on-line бачити усі зміни що у ньому відбуваються; бронювати номери 

для гостей; отримати доступ до максимально широкого комплексу каналів 

продажів.  

Прагнучи запропонувати клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів 

замовляють розробку особливих систем роботи, які суттєво розширюють 

функції готелю. Серед них, наприклад, можна виділити наступні:  

1. Система автоматизації праці працівників відділу продажів. Дозволяє 

управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести 

календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних 

завдань.  

2. Система роботи з клієнтами. Це нові технології в готельному бізнесі, які 

проводять повний аналіз розміщення гостей в готелі і видають повну аналітику 

по кожному з них, а також допомагає прорахувати статистику клієнтів за віком, 

статтю, соціальним статусом, прибутковістю тощо.  



305 

3. Система управління програмами лояльності для клієнтів. Дозволяє 

готелю розробляти особливі види заохочення для постійних клієнтів, клубні та 

дисконтні картки, преміальні сертифікати та ін.  

4. Система управління заходами готелю. За допомогою цієї технології 

можна планувати завантаження різних приміщень готелю - її конференц-залів, 

ресторанів, банкетних залів. Також ці інновації в готельному бізнесі 

дозволяють створювати оптимальні графіки заходів, забезпечуючи повне 

завантаження готелю і даючи йому додаткові можливості для заробітку [4]. 

Інформаційна система – це чітка модель ведення бізнесу, втілена за 

допомогою певного набору технічних і програмних рішень. Необхідною 

умовою є її вимірність, визначеність в часі та конкретність. Впровадження 1С 

вимагає зусиль, тобто витрат. Витрати можна фінансувати тільки з прибутку. 

Всі витрати пов’язані з ризиком, тому вимагають прибутку для покриття 

ризиків потенційних збитків. Тому нововведення слід проводити тільки при 

стійкому стані готельного комплексу, тобто у разі стабільного отримання 

прибутку. Критерії, що визначають досягнення мети, наступні:  всі вихідні 

документи оформляються за допомогою ПК; миттєве отримання достовірної 

інформації щодо взаєморозрахунків з клієнтами; миттєве отримання інформації 

про клієнта (співробітники, телефони, адреси); зменшення кількості операторів 

на 30% при виконанні того ж обсягу роботи [2]. 

Отже, розвиток Інтернету дозволяє не лише здешевити засоби зв’язку, але 

й отримати реальну можливість налагодити працю всіх учасників ринку 

готельних послуг як єдиного офісу. Робота з глобальними системами 

бронювання через Інтернет дозволяє готелю не лише надавати всім учасникам 

ринку оперативну і достовірну інформацію про ціни і кількість вільних місць у 

будь-який момент часу, але і надає можливість стежити за проходженням 

замовлення на всіх етапах його здійснення. Працюючи з глобальною системою 

бронювання, готелі можуть пропонувати великий асортимент послуг клієнту. 

Глобальні системи бронювання дозволяють за декілька хвилин, а іноді й секунд 

підібрати номери, що максимально задовольняють запити клієнтів.  
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ПІДПРИЄМСТВА 

 

Туристичне підприємство може бути конкурентоспроможним, якщо воно 

вміє ефективно пристосовувати свою діяльність до зовнішнього середовища, 

вчасно виробляти попереджувальні заходи на вплив різних факторів або вчасно 

використовувати можливості, надані ним. Процеси взаємодії підприємства із 

зовнішнім середовищем постійні. Вони охоплюють усі сфери діяльності і 

здійснюються на стадіях стратегічного, тактичного й оперативного управління. 

Загальне зовнішнє середовище охоплює набір певних факторів, 

функціонування яких відбувається за власними законами, які є однаковими для 

всіх підприємств на певному ринку, але по-різному впливають на кожне 

туристичне підприємство [1]. 

Сучасне зовнішнє середовище туристичних підприємств характеризується 

надзвичайно високим рівнем складності, динамізму  і невизначеності. 

Своєчасній і об’єктивній оцінці явищ процесів і тенденцій, що 

відбуваються у зовнішньому середовищі, стає на заваді також відсутність 

необхідного обсягу достовірної інформації. Зважаючи на це, керівники 

туристичних підприємств мають обмежувати спектр зовнішніх чинників, що 

повинні враховуватися, віддавати перевагу тим, із них, які найістотніше 

впливають на результати діяльності туристичного підприємства. З метою 

виживання і розвитку в умовах надзвичайного динамічного і невизначеного 

зовнішнього середовища (а це є загальними характеристиками сучасного 

оточення вітчизняних підприємств) туристичним підприємствам необхідно 

вміти пристосовуватись до змін, а також самим активно формувати своє 

майбутнє [1]. 

Важливість проведення аналізу факторів впливу зовнішнього середовища 

на туристичні підприємства полягає в прогнозуванні можливостей, розробки 

плану дій на випадок непередбачуваних обставин розробки таких стратегій, які 

дозволяють перетворити загрози на будь-які вигідні можливості. 

До сьогодні існують питання, які не набули достатнього висвітлення та 

потребують докладного розгляду. Ситуація ще більше ускладнюється, якщо 

звернутися до спроб практичної реалізації теорії стратегічного та стратегічного 

аналізу на вітчизняних підприємствах[2]. 

Якщо зовнішнє середовище на сьогоднішній день було б не настільки 

рухливим і непередбачуваним, яким воно є сьогодні, керівництву більшості 

турпідприємств в Україні все одно довелося б враховувати вплив зовнішнього 

середовища. Зовнішнє середовище встановлює вимоги до місії і цілей, процесу 

їхнього досягнення, впливає на поточні процеси діяльності. Тому було б 

великою помилкою з боку керівників підприємства ігнорувати вплив зовнішніх 

факторів. Отже, кожне  туристичне підприємство потребує оцінювання того, 
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якого роду зміни очікує його в майбутньому і як зміна цих факторів може 

вплинути на поточну діяльність. Оскільки реалізація визначених цілей 

відбувається в конкретних умовах впливу і стану зовнішнього середовища, 

менеджер туристичного підприємства повинен уміти виявляти істотні фактори 

в оточенні та оцінювати можливий їхній вплив на підприємство і все це 

враховувати у процесі прийняття управлінських рішень [3].  

Таким чином, вивченню й аналізу підлягає макросередовище, його 

поведінка і вплив на туристичні підприємства в стратегічному полі й поточній 

ситуації. У більшості випадків макросередовище не має специфічного 

характеру стосовно окремо взятого суб’єкта господарювання, воно чинить 

загальний вплив на всі суб’єкти. Однак ступінь впливу макросередовища на 

різні туристичні підприємства неоднаковий, що обумовлено наступними 

обставинами: по-перше, специфікою бізнесу, у якому діє фірма; по-друге, 

внутрішнім потенціалом організації. 

Середовище постійно змінюється. Тому для діагностики стану 

туристичному підприємству потрібно мати інформацію про характер змін, що 

можуть відбуватися в зовнішньому середовищі. Така діагностика проводиться 

переважно за допомогою матричного методу. Для визначення становища 

підприємства в зовнішньому середовищі, тобто отримання профілю 

середовища, підприємству необхідно провести відбір факторів, які на думку 

експертів, можуть мати певний вплив. Для цього можна скористатися 

універсальним, вищезгаданим набором. Відібрані за відповідними групами, 

фактори складають основу для побудови матриці взаємозв’язків факторів за 

шкалою оцінки їхнього стану. Шкала оцінки задана в межах від 0 до 5 і 

виставляється таким чином, що більша сума оцінки буде ознакою більш 

складного та мінливого зовнішнього середовища[4]. 

Підсумовуючи наше дослідження, хочемо зазначити, що аналіз впливу 

чинників зовнішнього середовища на туристичне підприємство є процесом, за 

допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні 

відносно підприємства чинники, аби визначити можливості і загрози та 

передбачити чимало того, що залишається прихованим, що може стати 

раптовим несподіваним ударом по інтересах туристичного підприємства, 

виявити складності видимих умов, створених зовнішнім середовищем та 

оточенням. 
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Під соціально-психологічними методами слід розуміти сукупність 

специфічних методів дії на особисті стосунки і зв’язки між працівниками, а 

також на соціальні процеси в організації [1]. Під впливом соціально-

психологічних факторів в управлінні формуються суспільна свідомість, 

психологічні зв’язки в колективі, сумлінне відношення до праці. Психологічний 

стан працівника може сприяти підвищенню продуктивності й ефективності 

праці, і навпаки, може знижувати трудову активність персоналу.  

Зауважимо, що завдяки соціально-психологічному управлінню вдається 

досягти відповідальності працівників за робочим процесом, стійкості, 

стабільності, підтримувати основні параметри, забезпечувати якісний 

цілеспрямований розвиток підприємства. Важливим є те, що застосування 

соціально-психологічних методів можливе за умов гнучкості менеджерів, 

розуміння ними внутрішнього світу людини і особливостей її психології.  

Соціально-психологічні методи управління за своїм складом і змістом це 

єдність соціального і психологічного впливу на трудові колективи в цілому та 

окремих працівників зокрема. Зазначимо, що дані методи сприяють створенню 

позитивних взаємовідносин між членами колективу, задоволенню соціальних і 

духовних потреб, підвищують активність та ініціативу працівників, формуючи 

сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі.  

Відомо, що роль соціально-психологічних методів постійно зростає і буде 

зростати. Як стверджують соціологи, що залежно від настрою, бажання людини 

працювати і від морально-психологічного клімату в колективі продуктивність 

праці може суттєво зростати, або знижуватися. Слід зауважити, що 

використання соціально-психологічних методів управління можливе за умов 

творчої ініціативи менеджерів та усвідомлення ними особливостей психології 

людини. Встановлено, що успішне використання соціально-психологічних 

методів вимагає знання менеджером психологічних особливостей особистості, 

її поведінки і взаємовідносин в трудовому колективі.  

В результаті дослідження виявлено, що за своєю сферою використання 

соціально-психологічні методи поділяють на соціальні і психологічні (рис. 1). 

Соціальні методи управління – це сукупність способів формування впливу на 

розвиток колективу й соціальних процесів в середині організації. Дані методи 

ґрунтуються на врахуванні особливостей працівників, культурних норм і 

цінностей та форм спілкування. З їх допомогою здійснюється управління 

відносинами в колективах і між колективами. Ці методи забезпечують 

формування і розвиток трудових колективів шляхом управління свідомістю і 

поведінкою людей через інтереси, мотиви, потреби, цілі тощо [2; 3].  
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Рисунок 1 – Соціально-психологічні методи управління 

 

До соціальних методів відносяться: методи соціального регулювання – це 

критика і самокритика, соціальне планування, звичаї й традиції, обмін 

досвідом; методи соціального нормування – це правила внутрішнього 

розпорядку, статути громадських організацій, правила службової етики й 

етикету, кодекси честі, форми дисциплінарного впливу; методи морального 

стимулювання – це оголошення подяк, нагородження ордерами і медалями, 

присвоєння почесних звань, надання додаткових соціальних благ (додаткові 

відпустки, турпутівки тощо) [3; 4]. 

В свою чергу психологічні методи управління (психологічний вплив) 

являють собою методи регулювання відносин між всіма членами колективу з 

метою створення в ньому сприятливого психологічного клімату. За допомогою 

психологічних методів у колективі створюється доброзичлива творча 

обстановка, що сприяє найкращому виконанню працівниками своїх обов’язків 

та досягнення високих результатів роботи, що спряє підвищенню ефективності 

функціонування підприємств.  

До психологічних методів управління науковці відносять: методи 

гуманізації праці – методи, що спрямовані на поліпшення естетичних умов 

праці шляхом дизайну робочого місця, використання психологічного впливу 

кольору, музики, освітлення, використання сучасних технічних засобів праці 

тощо; методи комплектування трудових колективів спрямовані на 

використання соціометричного тестування, за допомогою якого встановлюють 
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симпатії в колективі, статус його членів, згуртованості колективу, психологічну 

сумлінність та інше; методи психологічного спонукання спрямовані на 

формування у працівників мотивів до високопродуктивної праці в результаті 

розвитку ініціативи та підприємливості; методи професійного відбору і 

навчання – включають відбір людей, що володіють такими психологічними 

характеристиками, що найбільшою мірою відповідають виконуваній роботі [3].  

Зауважимо, що соціально-психологічні фактори звичайно виступають у 

вигляді матеріальних умов праці і організаційних моментів. Головною метою 

застосування зазначених методів є формування в колективі позитивного 

соціального й психологічного клімату, завдяки чому значною мірою 

вирішуються виховні, організаційні й економічні завдання.  

Як висновок зазначимо, що сфера застосування соціально-психологічних 

методів дуже широка. Вона включає регулювання міжгрупових і 

внутрішньогрупових відносин, управління груповою динамікою, управління 

окремими явищами і сторонами колективного життя, в якому формується 

суспільна свідомість, психологічні зв’язки в колективі, сумлінне відношення до 

праці. Отже, як показує практика, виникає необхідність використання 

менеджером соціально-психологічних методів на всіх рівнях та етапах 

управління. Це сприятиме формуванню висококваліфікованої ефективної 

команди, кожен член якої реалізовуватиме свій потенціал на найвищому рівні, в 

результаті чого підвищуватиметься результативність діяльності підприємства. 
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Ринкові перетворення зробили вирішальний вплив на кардинальні зміни у 

сфері послуг. Постійне загострення конкуренції змушує туристські 
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підприємства шукати нові прогресивні форми роботи, боротися за якість послуг 

та обслуговування клієнтів.  

Розвиваються інтеграційні процеси, спрямовані на підвищення 

ефективності бізнесу.  

Однією з форм, найбільш поширеною в економічно розвинених країнах, 

що дає змогу підвищити ефективність роботи як великого, так і малого бізнесу, 

є інтеграція на основі франчайзингу.  

Ця форма інтеграції поєднує здатність швидко і гнучко реагувати на 

запити ринку невеликого приватного підприємства за допомогою розкрученої 

торговельної марки, технологічних досягнень і гарантій великої компанії. Роки 

підприємницького досвіду, чітка структура ведення бізнесу і перевірена 

протягом багатьох років бізнес-схема франчайзингу є запорукою успіху низки 

світових брендів.  

А її актуальність в умовах високої конкуренції в туристичному сегменті 

полягає в досить малому ризику банкрутства у разі відкриття підприємства за 

схемою франчайзингу в порівнянні з підприємством, відкритим без участі 

франчайзера, що, безсумнівно, дає колосальні можливості і переваги майбутнім 

підприємцям, що збираються розпочати самостійний бізнес. 

Теоретичні засади франчайзингу загалом та в туристичному бізнесі 

зокрема, досліджувалиС. Галасюк,О. Бурдяк, З. Варналій, О. Гарбер, 

Ж. Дельтей, Т. Демура, А.Дурович, Д. Землякова, В. Квартальнов, Е. Кесслер, 

О. Корольчук, О. Корягін,О.Кузьмін, Ю. Михайліченко, Г. Мунін, Я. Мюррей, 

А. Ногачевський, В. Самодай, Дж. Стенворт, З. Тимошенко, Е.Харрісон, 

А. Устюжанін, С. Шейн, Л.Шульгіна, С. Ягудін, М. Бедринець, Т. Бурак, 

Н. Голошубова, Т. Григоренко, В. Довгань, О. Корольчук, С. Мельниченко, 

В. Самодай, Т. Ткаченко, Л. Шульгіна та ін.  

Метoю данoгo дoслідження є oбґрунтування oсoбливостей управління 

туристичним підприємством на умовах франчайзингу. 

Франчайзинг в сучасній економіці – найбільш вигідна форма співпраці для 

туристичних агентств у разі створення нового власного бізнесу або 

реорганізації вже працюючого. 

Франчайзинг – це форма організації бізнесу, при якій підприємство 

передає незалежним підприємствам право на виробництво продукції, торгівлю 

товарами або надання послуг під певною торговою маркою, на певній території 

і на певний термін  [1, с. 35]. 

Формування франчайзингових мереж в туристичному бізнесі є сучасним 

каталізатором та інноваційною стратегією розвитку туристичних підприємств. 

Стрімкий розвиток франчайзингу у більшості країн світу зумовлений 

беззаперечними перевагами як для малих туристичних підприємств 

(мінімальний бізнес-ризик та стабільний дохід), так і для великих компаній з 

відомими брендами (розширення території збуту товарів та послуг, підвищення 

їх якості, отримання додаткових фінансових надходжень). 

Франчайзинг, як певна форма організації туристичного бізнесу, передбачає 

створення широкої мережі однорідних туристичних агенцій, що мають єдину 

торгову марку і дотримуються однакових умов, стилю, методів і форм продажу 
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туристичних послуг, найбільш важливими з яких є єдині вимоги до якості та 

єдині ціни, встановлені та врегульовані централізовано [2]. 

Туристичні франшизи можна розділити на дві категорії: франшизи від 

мережевих туристичних агентств («Поїхали з нами», «Сеть Агентств Горящих 

Путевок», «Сеть Магазинов Горящих Путевок» та ін.) і франшизи від 

туроператорів (Coral Travel, TUI, TEZ TOUR та ін.). 

Для туристичних агентств робота по франчайзингу – це можливість 

швидкого розширення і просування бізнесу з мінімальними витратами. 

Франчайзери зазвичай не вимагають досвіду ведення бізнесу в туристичній 

галузі.  

Купуючи таку франшизу, франчайзі отримує відносну свободу у виборі 

туроператорів і продажу турів. До персоналу франчайзі висуваються підвищені 

вимоги щодо досвіду роботи в сфері турагентської діяльності, навчання та 

підвищення кваліфікації, а також дотримання дрес-коду. 

Основною умовою роботи по франчайзингу є дотримання стандартів 

роботи франчайзера щодо виконання плану продажів, дотримання договору по 

роялті та повне дотримання політики компанії. У цьому питанні важливо 

грамотно вибудувати відносини між франчайзером і його партнерами 

(наявність ефективно працюючого call-центру або гарячої лінії для 

співробітників, система заохочень з бонусними програмами та інше).  

При цьому важливо дотримуватися балансу інтересів. Нерідко підвищені 

вимоги франчайзера до франчайзі і «тотальний контроль» призводять до 

зворотного ефекту. Замість того, щоб займатися своїми прямими обов’язками з 

продажу турів і ведення переговорів з клієнтами, франчайзі змушені постійно 

виправляти несуттєві недоліки на сайті, коригувати дизайн рекламних вивісок і 

виконувати іншу другорядну роботу [3]. 

Успіх франчайзингу у сфері туризму базується на таких основних 

принципах, як: 

− постійна співпраця, доступність і високий ступінь довіри партнерів; 

− взаємовигідність і відкритість відносин; 

− готовність вирішувати проблеми шляхом переговорів, сприйняття 

критики; 

− реалізм в оцінках; 

− професіоналізм, який виражається в компетентності франчайзера, і 

непересічність впроваджуваної бізнес-стратегії; 

− рівність, яка виражається в тому, що франчайзі є самостійними 

юридичними особами, а не найманими працівниками франчайзера; 

− спільна присутність на ринку; 

− надання підтримки та обмін інформацією, що дає змогу розробляти 

перспективні плани, впроваджувати нові раціоналізаторські пропозиції і ідеї, 

здатні приносити прибуток і поліпшити конкурентоспроможність; 

− високий ступінь підприємницької ініціативи; 

− планування і прогнозування перспектив системи; 

− забезпечення конкурентних переваг; 
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− взаємна відповідальність; 

− регулярність і чесність платежів; 

− взаємна робота сторін-учасників над формуванням резерву міцності 

бізнесу для забезпечення подолання кризових ситуацій; 

− орієнтація на довгострокову перспективу; 

− дотримання правил роботи з конфіденційною інформацією; 

− підтримання сторонами-учасниками високої репутації своєї торгової 

марки; 

− підтримка високого рівня контролю. 

Таким чином, туристичні підприємства, розвиваючи мережу, вибирають 

певну стратегію ведення бізнесу, а саме – мережеву франчайзингову стратегію.  

Це рішення викликає необхідність змін у компанії, тому на першому етапі 

дуже важливо правильно сформулювати цілі мережевої стратегії, потім вибрати 

відповідну форму організації відносин.  

Після того як рішення про вибір стратегії входу на ринок прийнято, 

необхідно здійснити інтеграцію підприємств в мережі. 
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На пострадянських теренах уявлення про організаційну культуру з’явилися 

із приходом іноземних компаній. Сучасна ситуація ставить перед керівниками 

підприємств індустрії гостинності завдання організації управлінського процесу 
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за новими правилами. Адже стихійно сформовані елементи корпоративної 

культури не завжди мають чітку витриманість, цілісність і найчастіше всім не 

зрозумілі. Введення внутрішньокорпоративних правил заздалегідь встановлює 

стабільні, чітко зазначені позиції всіх учасників підприємства, визначає успіх 

на ринку послуг, ефективність, конкурентоздатність підприємств індустрії 

гостинності. 

Окремі компоненти організаційної культури та якості обслуговування у 

готельно-ресторанних підприємствах досліджували вітчизняні та зарубіжні 

вчені. У працях таких вчених, як М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало, О.М. Головко, 

Н.С. Кампов, С.С. Махлинець, Г.В. Симочко, окреслено питання організації 

обслуговування у готельному підприємстві, висвітлено основні поняття 

культури та якості обслуговування. Сучасні аспекти управління якістю у 

готельно-ресторанних комплексах досліджували І.Б. Андренко, Л.І. Гірняк, 

О.Ю. Давидова, О.М. Кравець, К.А. Бенавідес-Веласко, К. Кінтана-Гарчаб, 

М. Мархант-Лараб.  

Проблеми культури у готельно-ресторанному господарстві розглядали 

І.Г. Верезомська, Л.В. Польова, П.Р. Пуцентейло, Й. Сео, К. Хуссайна, 

Р. Конарб, Ф. Алік та інші науковці. Питання підвищення культури та якості 

обслуговування постає зараз не тільки перед великими, брендовими закладами, 

але й перед малими готельно-ресторанними підприємствами. Адже наявність 

високої культури та якості обслуговування відповідає соціальним та 

законодавчим запитам держави, сприятиме створенню позитивного іміджу та 

підвищенню конкурентоспроможності закладів сфери гостинності. 

Метою даного дослідження є визначення основних аспектів формування 

організаційної культури підприємства гостинності 

Організаційна культура як фактор ефективності та невід’ємної частини 

управління персоналом до недавнього часу залишалась у тіні на підприємствах 

готельно-ресторанного бізнесу. Крім того, сучасний рівень управління 

припускає, що об’єктом управління є організаційна культура різних типів, а не 

процеси, люди або їх діяльність [3]. 

Традиційно визначали організаційну культуру як прийняту більшістю 

персоналу філософію та ідеологію, цінності, переконання, очікування, правила, 

символи, що лежать в основі відносин і взаємодії в межах готельно-

ресторанного господарства. Схема підприємства як культурний феномен 

пояснює, як, через які символи та цінності, норми та правила здійснюється 

діяльність людей.  

Культурний підхід до управління показує, як можна створити 

організаційну ефективність і впливати на неї через цінності, філософію, мову, 

норми, ритуали, церемонії.  

Належним чином сформульована та побудована організаційна культура 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу – це потужний стратегічний 

інструмент, який дозволяє координувати всі структурні підрозділи і членів 

окремих команд для досягнення цілей у рамках місії, а також забезпечити 

раціональну та безконфліктну структуру групи, щоб створити зручні, гідні 

умови праці, виявити здібних співробітників, мотивувати та надати можливості 
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для кар’єрного зростання, ефективного розподілу функцій та відповідальності, 

тобто побудувати систему внутрішньоорганізаційних відносин, що гармонійно 

об’єднують людей для досягнення цілей підприємства готельно-ресторанного 

бізнесу [2]. 

Основними принципами організаційної культури є: високий 

корпоративний дух працівників компанії і постійне його вдосконалення; 

формування і підтримка позитивного іміджу компанії; формування і розвиток її 

корпоративного стилю.  

Головним показником розвитку організаційної культури є впевненість всіх 

працівників в тому, що їх організація сама найкраща. Коли різні за характером і 

статусом люди об’єднуються для досягнення спільної мети і при цьому 

представляють себе разом з компанією, можна говорити про корпоративний 

дух. Організаційна культура виконує дві основні функції: 

1. внутрішньої інтеграції (створює такі умови, що учасники самі обирають 

як їм поводитись одне з одним); 

2. зовнішньої адаптації (допомагає організації пристосуватися до 

зовнішнього середовища). 

Розглянемо інші специфічні функції організаційної культури: 

− охоронна (створення обмежень, норм, заборон); 

− інтегруюча (формує приналежність до фірми, відчуття гордості за неї, 

об’єднує людей у їх діяльності щодня); 

− регулювальна (призначена для дотримання правил і норм поведінки 

працівників, як між собою, так і з зовнішнім середовищем, що зменшує 

можливість виникнення конфліктів і є гарантією постійної діяльності); 

− адаптивна (полегшує підхід людей один до одного і до організації 

загалом за допомогою участі в святах і вивчення загальних норм поведінки); 

− орієнтаційна (співвідносить напрям діяльності до поставлених задач); 

− мотиваційна (створює стимули для роботи організації); 

− формування іміджу (створення образу організації для оточуючих за 

рахунок окремих елементів культури. Імідж фірми має велике значення, від 

чого залежатиме відношення інших до фірми) [1]. 

Таким чином, належним чином сформульована та побудована 

організаційна культура готельно-ресторанного підприємства є потужним 

стратегічним інструментом, що дає змогу координувати всі структурні 

підрозділи та членів окремих команд для досягнення відповідних цілей, а також 

забезпечити раціональну та безконфліктну структуру, щоби створити 

оптимальні, комфортні умови праці, виявити перспективних співробітників, 

мотивувати та надати можливості для кар’єрного росту, ефективного розподілу 

функцій та відповідальності, тобто побудувати систему внутрішньо-

організаційних відносин, які гармонійно об’єднують людей для досягнення 

цілей готельно-ресторанного підприємства. 

Завдання по формуванню організаційної культури постійно змінюються та 

вдосконалюються під впливом факторів зовнішнього середовища. 

Організаційна культура на підприємстві дозволяє провести діагностику 
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недоліків в роботі та виявити причини їх виникнення, знайти гіпотези щодо 

усунення проблем, а також удосконалити діяльність підприємства та вистояти в 

умовах конкурентної боротьби. 

Формування культури та якості обслуговування в готельно-ресторанному 

підприємстві передбачає злагоджену діяльність персоналу, що спрямована на 

забезпечення комфорту гостей, їх задоволення від проживання, харчування, 

розваг та інших організованих заходів.  

Передумовами формування високої культури та якості обслуговування є 

належний рівень організаційної та корпоративної культури, а також відмінна 

якість продукції та послуг. У готельно-ресторанному менеджменті часто 

використовують такі системи, як TQM і СSR. Нами запропоновано поєднувати 

ці системи під час формування культури та якості обслуговування.  

Такий підхід полягає передусім у постійному пошуку шляхів 

вдосконалення задоволеності гостя з урахуванням соціальних запитів усіх 

зацікавлених сторін.  

Зазначені підходи підвищуватимуть культуру та якість обслуговування, 

сприятимуть позитивній репутації, іміджу та конкурентоспроможності 

підприємства. Подальших наукових пошуків потребують питання практичної 

адаптації поєднаних двох систем менеджменту в сучасних соціально-

економічних умовах готельно-ресторанного бізнесу. 
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ У 

ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Актуальність дослідження управління персоналом підприємств готельно-

ресторанної сфери в умовах глобалізації пояснюється тими підвищеними 

вимогами клієнтів, які пред’являються до готельних послуг у сучасних умовах. 

Персонал готельного підприємства є важливою складовою кінцевого продукту 

і, отже, якість обслуговування в організаціях готельного комплексу залежить 

від майстерності та свідомості працівників. Таким чином, ефективне 

управління людьми перетворюється на одну з найважливіших функцій готелю – 

функцію управління персоналом. Дослідження проблем управління персоналом 
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у готелях проводяться з початку XX ст. і пов’язані з активізацією 

господарського життя капіталістичних країн, і, як наслідок, підвищенням 

попиту на товари і послуги.  

Дослідженню сутності управління підприємствами приділяли увагу 

наступні вчені, як Л.І. Воротіна, А.Л. Гапоненко, Л. Гелловей, Р.Л. Дафт, 

В.Ф. Кифяк, Ф. Котлер, А.І. Кредісов, О.П. Луцій, С.В. Мочерний, 

З.І. Тимошенко, І.М. Школа та інші автори. 

Метою даного дослідження є обґрунтування напрямів удосконалення 

планування персоналу у готельному підприємстві. 

Управління підприємством у готельно-ресторанній галузі – це управління, 

яке передбачає: орієнтацію підприємства на попит і потреби ринку, на запити 

конкретних споживачів і організацію пропозиції тих видів послуг, які мають 

попит і можуть принести підприємству готельного господарства намічений 

прибуток; підвищення ефективності надання послуг, зменшення витрат, 

отримання оптимальних результатів; господарську самостійність, що 

забезпечує свободу прийняття рішень; постійне коригування цілей і програм 

залежно від ситуації на ринку; необхідність застосування сучасної 

інформаційної бази з комп’ютерною технікою для багатоваріантних 

розрахунків при прийнятті оптимальних і обґрунтованих рішень [2]. 

Планування персоналу – це одне із завдання кадрової служби. Суть 

планування персоналу полягає в тому, щоб туристично-готельне підприємство 

в потрібний час мало в розпорядженні необхідну робочу силу відповідно до 

потреб якості і кількості. 

Формування системи планування персоналу у готельному підприємстві 

передбачає, насамперед, побудову «дерева цілей», причому цілей працівників і 

цілей адміністрації, забезпечення їхньої найменшої суперечливості, виявлення 

ролі і місця управління персоналом у забезпеченні головних цілей готелю. 

Цілями управління та планування персоналом готелю є [1]: 

- підвищення конкурентноздатності готелю; 

- підвищення ефективності виробництва і праці, зокрема, досягнення 

максимального прибутку;  

- забезпечення високої соціальної ефективності функціонування колективу. 

Успішне виконання поставлених цілей вимагає вирішення таких задач, як: 

− забезпечення потреби готелю в робочій силі в необхідних обсягах і 

необхідної кваліфікації; 

− досягнення обґрунтованого співвідношення між структурою готелю і 

структурою трудового потенціалу; 

− повне та ефективне використання потенціалу працівника і колективу 

готелю в цілому; 

− забезпечення умов для високопродуктивної праці, високого рівня її 

організованості, мотивації, самодисципліни, вироблення в працівника 

звички до взаємодії і співробітництва; 
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− закріплення працівника в готелі, формування стабільного колективу як 

умови окупності коштів, що витрачаються на робочу силу (залучення, 

розвиток персоналу); 

− забезпечення реалізації бажань, потреб і інтересів працівників у 

відношенні до змісту праці, посадового просування тощо; 

− балансування інтересів готелю та інтересів працівників, економічної і 

соціальної ефективності; 

− підвищення ефективності управління персоналом, досягнення цілей 

управління при скороченні витрат на робочу силу [3]. 

Основний принцип ефективної організації роботи персоналу – «потрібний 

чоловік в потрібний час на потрібному місці». Реалізація цього принципу 

вимагає системного підходу, і першим кроком на цьому шляху є планування 

персоналу. Таким чином, управління персоналом на готельних підприємствах 

містить у собі планування, пошук персоналу і прийом на роботу, розвиток і 

забезпечення персоналу, керування ним – від оформлення на роботу до 

закінчення відносин, що випливають із трудового договору. Відділ кадрів 

сприяє керівникам готельного підприємства при вирішенні цих завдань.  

Кадрова служба є функціонально-допоміжним підрозділом готелю, тому 

що її працівники побічно беруть участь у створенні готельної послуги. Як 

правило, працівники відділу кадрів виступають як експертні радники лінійних 

керівників при вирішенні питання про прийом на роботу і звільнення, 

призначення на нову посаду, спрямування на професійне навчання, підвищення 

заробітної плати тощо.  
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ПІДПРИЄМСТВА ГОСТИННОСТІ  

 

Готельне господарство в умовах глибоких соціально-економічних 

трансформацій стає все більш динамічною і пріоритетною сферою економічної 

діяльності. Підприємства готельного господарства представляють матеріальну 

основу туристичної галузі і несуть в собі величезний потенціал для сталого 
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доходу в державний бюджет. Ефективний розвиток підприємств готельного 

господарства є стратегічно важливим напрямком для туризму. Разом з тим 

сучасні дослідження показують, що на підприємствах готельного господарства 

спостерігається значна невідповідність зростаючих потреб і запитів споживачів 

обсягам і якості пропонованих послуг. Це зумовлено застарілою матеріально-

технічною базою підприємств, обмеженістю інвестиційної активності, 

недостатнім рівнем професійної підготовки персоналу, слабкою рекламою та 

інші. Конкуренція є найсуттєвішим фактором, що спонукає її учасників 

вдосконалювати свої можливості і пропонувати найкращий продукт, а це в 

свою чергу, сприяє прогресивному розвитку економіки країни. Одним з 

головних напрямків формування конкурентних переваг в індустрії гостинності 

стало надання послуг більш високої якості у порівнянні з конкурентами. В 

якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку 

компанії використовують, наприклад, якість виробів, ціну, сервісне 

обслуговування, асортимент, умови надання послуг, інформацію через 

рекламу [1]. 

Мета роботи полягає в проведенні аналізу конкурентоспроможності 

підприємств готельного господарства та виявлення найбільш ефективних 

шляхів підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств та види 

стратегічних підходів. Прагнення готельних підприємств досягти комерційного 

успіху зумовлює необхідність підвищення конкурентоспроможності послуг, що 

надаються, за рахунок комплексного розв’язання проблеми через 

удосконалення діяльності всіх ієрархічних ланок та підрозділів готелю. Ця 

думка знаходить підтвердження в дослідженнях І.В. Багрової та 

О.Г. Нефедової, які вважають, що не слід надавати перевагу окремим 

чинникам, оскільки складові конкурентоспроможності формують зазначений 

стан загалом, а неврахування окремих складових може знизити можливості 

підприємства. Конкурентоспроможність готельних підприємств знаходиться в 

залежності від сезонності, природних, загальнополітичних та інших зовнішніх 

факторів [2].  

І.В. Багрової та О. Г. Нефедової вважають, що обираючи напрям руху та 

характер поточних дій готелям в сучасних умовах господарювання, залежно від 

конкретної ринкової ситуації, доцільно застосовувати такі основні стратегії:  

1. BTL-стратегія – це стратегія готелю, яка передбачає цілеспрямовану 

діяльність щодо впливу на споживача в момент прийняття рішення про покупку 

послуги. Вона включає в себе проведення промоакцій, семплінгу, демонстрацій, 

тестових використань, надання знижок, бонусів тощо.   

2. Бізнес-стратегія передбачає розробку комплексного плану управління, 

який спрямований на зміцнення становища підприємства на ринку готельних 

послуг і забезпечує координацію зусиль, залучення та задоволення потенційних 

споживачів, успішну конкуренцію і досягнення глобальних цілей.  

3. Стратегія диференціації передбачає надання послугам особливих 

властивостей, які важливі для гостей готелю та які відрізняються від послуг 

конкурентів. Ця стратегія здатна забезпечити захист готелю від стратегій 

конкурентів.  
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4. Інноваційна стратегія. Інноваційні технології впливають на 

конкурентоздатність готелю на сьогоднішньому ринку. Використання 

комп’ютерних мереж та інтернет-технологій нині не просто питання лідерства 

та конкурентних переваг, але й виживання на ринку в найближчому 

майбутньому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Блок-схема стратегічного управління конкурентоспроможності 

підприємства [3] 

 

5. Стратегія аутсорсингу дуже важлива на теперішньому ринку готельних 

послуг. Аутсорсинг – це передача неосновних функцій підприємства та усіх 

активів в управління професійному підряднику (аутсорсеру). Готелі переважно 

починають використовувати схеми аутсорсингу з ІТ-аутсорсингу, а це: web-

хостинг, забезпечення різних видів – internet-послуг, web-дизайн, розробка, 

упровадження й підтримка інформаційних систем.  

6. Стратегія конкуренції готелів, які знають своє місце на ринку, 

сконцентрована на пошуку та захоплення тих місць на ринку, що не 

викликають зацікавлення чи тимчасово не зайняті сильнішими конкурентами.   
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7. Стратегія маркетингу готельного бізнесу – це формування цілей, 

досягнення їх і розв’язання задач готельного бізнесу щодо кожного окремого 

готельно-господарського продукту, з кожного окремого ринку на певний 

період. Зазначена стратегія передбачає те, що готель, залежно від ситуації, має 

кілька варіантів дій: проникнення на новий готельний ринок; розвиток нового 

готельного ринку; розробка нових готельних продуктів; диверсифікація 

готельного продукту до даного готельного ринку й споживача.   

8. Стратегія бенчмаркінгу для підприємств готельного бізнесу має важливе 

значення. Бенчмаркінг розвиває аналіз конкурентоздатності, що обмежується 

вивченням конкурентів їх продукції, витрат і технологій, характеристик, 

економічних і фінансових показників, відносин із клієнтами й 

постачальниками [3].  

Отже, на конкурентоспроможність готелю впливають безліч чинників, до 

основних конкурентних переваг готельного закладу доцільно віднести: 

можливість надання клієнтам більш якісного та привабливого продукту у 

порівнянні з конкурентами; прибутковість готелю; можливість успішного 

перспективного розвитку як для власників, так і для персоналу. Якщо 

оцінювати конкурентоспроможність підприємства на конкретний (фактичний) 

момент, то слід виділити важливість наступних показників: інноваційна 

діяльність; унікальність готелю; ефективність процесу бронювання, продажу 

послуг та пропонованого сервісу; відкритість; орієнтованість готелю на клієнта 

(форми заохочення та стимулювання клієнтів). 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сьогоднішній день все більше фірм та організацій усвідомлює, що 

сприятливий імідж є важливим фактором ефективного управління та 

функціонування фірми. Споживач в першу чергу звертає увагу на 



322 

розташування, внутрішню атмосферу, обслуговування підприємства, що і являє 

собою образ іміджу. 

Імідж туристичної організації - це сформована думка про дану організації у 

групи людей на основі сформованого у них образу, який виник внаслідок 

прямого контакту з цією фірмою, або внаслідок отриманої інформації про цю 

фірму від інших людей. По суті, імідж туристичної організації - це те, як вона 

виглядає в очах людей, або думка людей про дану організацію. 

Концепція іміджу розробляється на етапі формування організації – це 

впливає на її майбутнє становище. Для успішної компанії важливо враховувати 

зовнішні і внутрішні умови формування іміджу, необхідно проводити постійну 

роботу з громадськістю та клієнтами щодо поліпшення іміджу. 

Формування іміджу – це діяльність, спрямована на вироблення у людей 

певного образу, об’єкта, оцінки іміджу та думки про цей образ. Формування 

іміджу туристичної фірми полягає в забезпеченні узгодження реальних переваг 

компанії (якість турпослуг, професійні турменеджери і т.п.). 

Таким чином, туристичним підприємствам необхідно прагнути до того, 

щоб створений образ максимально відповідав образу в свідомості.  

Можна виділити ряд принципів формування позитивного іміджу 

туристичної організації. Н. Ю. Варкова акцентує увагу, що процес створення 

іміджу є циклічним, зі зміною ситуації на ринку, розвитком сфери споживання і 

впровадженням нових технологій відбувається модернізації окремих його 

елементів. Крім того імідж потребує постійної підтримки. Досягнення цієї мети 

створює сприятливу основу для формування переваг у клієнтів [1]. 

Отже, формування іміджу туристичної фірми – це продуманий до дрібниць 

процес, в якому беруть участь всі працівники організації, мало створити імідж, 

його потрібно підтримувати і зберігати поки існує компанія. Для кожного 

працівника потрібно донести неповторність підприємства і намагатися 

підтримувати її протягом усього існування організації. У створенні та 

підвищенні іміджу туристичної організації не останню роль відіграє і офіс, його 

розташування, дизайн, обладнання. Солідність і акуратність в офісі має бути на 

рівні, це приваблює клієнтів, заспокоює і викликає довіру.  

На думку В. І. Скібіцької, для того, щоб імідж був стабільним, потрібно 

дотримуватися деяких правил: 

Історія організації. Організація, в якій досвід пов’язаний з відомою 

людиною або якоюсь важливою подією користується більшою популярністю у 

суспільства. 

Місія організації. Це основна мета організації. Організація повинна 

відповідати вимогам і потребам клієнтів, партнерів, і спонсорів. Саме місія 

задає напрямок організації, найважливішим рішенням стратегічного управління 

то визначення місії. 

Особистість керівника. Керівник повинен володіти ідеальною репутацією, і 

чудовими особистими даними що дозволяють утримати репутацію організації 

на висоті серед конкурентів. 

Якість товару або послуги. Якість – це сукупність характеристик товару 

або послуги, які надають здатність задовольнити потребу. 
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Е. В. Родіонова стверджує, що успіх компанії залежить від безлічі факторів 

і одним з них є враження, яке вона справляє. Тому кожна організація стикається 

з необхідністю формування та розвитку позитивного іміджу своєї фірми. імідж 

організації орієнтований на сприйняття, мета якого полягає в тому, щоб 

всередині або зовні організації склався образ, за яким стежить керівництво. Для 

успішної компанії потрібно враховувати зовнішні і внутрішні умови 

формування іміджу [2]. 

Основоположним інструментом є створення і поширення інформаційних 

матеріалів. Цей вид діяльності – постійна «рутинна» робота піарників, вона ж 

база для масового охоплення цільової аудиторії і, звичайно, для роботи з ЗМІ. 

Прес-релізи по електронній пошті, листівки на акції або інсталяції в міському 

середовищі, що несуть інформацію, – при створенні і поширенні будь-якого 

роду інформаційного продукту потрібно вміти так побудувати текс чи 

зображення, щоб вони ефективно спрацювали на ваші цілі. 

Інформаційні матеріали, які з метою формування зв’язків з громадськістю 

можуть поширюватися від імені організації, в найзагальнішому вигляді можна 

класифікувати за типом сприйняття інформації людиною. 

Так, можна виділити: друковані матеріали для читання; аудіоматеріали; 

візуальні матеріали. Вони можуть бути представлені у вигляді інтерв’ю, фото та 

відео матеріалів, реклам, роздаткових брошур та листівок, електронних листів, 

тощо. Досить важливо зробити їх якісними, інформаційними, яскравими та 

зрозумілими людям. 

Н. В. Гришанін запевняє, що в найближчі роки, саме соціальні мережі 

стануть основним каналом впливу на споживачів. Стратегічна задача зв’язків з 

громадськістю в соціальних мережах полягає у вивченні всіх переваг цього 

каналу комунікацій і виборі найбільш підходящих для конкретної організації 

способів взаємодії з аудиторією. При цьому необхідно чітко позначати 

конкретні цілі і завдання комунікації, а також критерії визначення успішності 

зроблених зусиль [3]. 

Спочатку соціальні мережі використовувалися для пошуку друзів по 

інтересам. У наш час соціальні мережі – це сильний інструмент зв’язків з 

громадськістю, який допомагає вивчати інтереси потенційних споживачів і 

формувати думку про компанії за допомогою певного контенту. Користувачі 

ділових мереж створюють профілі компаній або особисті профілі, щоб на ринку 

обмінюватися важливою інформацією. Однак у наш час багато організації та 

фірми активно використовують соціальні мережі для збільшення своєї 

популярності [3]. 

Отже, імідж туристичної організації – це сформована думка про дану 

організації у групи людей на основі сформованого у них образу, який виник 

внаслідок прямого контакту з цією фірмою, або в внаслідок отриманої 

інформації про цю фірму від інших людей; це те, як вона виглядає в очах 

людей, або думка людей про дану організацію. Особливе значення імідж 

набуває для сфери туристичних послуг. Зокрема, тому що споживачі в першу 

чергу при виборі організації спираються на його імідж. Формування іміджу 

туристичної фірми полягає в забезпеченні узгодження реальних переваг 
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компанії (якість турпослуг, професійні турменеджери і т.п.) і створених переваг 

(імідж турфірми), з урахуванням критеріїв, норм і переваг споживачів, а також 

конкурентної ситуації. 

Важливими складовими іміджу турфірми є керівництво та спосіб 

управління, дотримання правил працівників, гарна атмосфера і солідний офіс, 

якісна реклама та доступність та інформативність контенту у соціальних 

мережах. 
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ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ГОТЕЛЬНО-

РЕСТОРАННІЙ СФЕРІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ 

 

Світовий досвід переконливо свідчить, що розвиток готельно-

ресторанного бізнесу і туризму за умов належного інвестування і реалізації 

компетентнісного підходу дає вагомий імпульс економічному зростанню країни 

і підвищенню її конкурентоспроможності. Експерти засвідчують, що в світі 

зростає роль кадрової складової у досягненні успіху готельно-ресторанного 

бізнесу і туризму, що вимагає адекватних капіталовкладень у формування 

високої мотивованості персоналу.  

Ці завдання є вельми актуальними для діяльності готелів та ресторанів 

України, де підбір недостатньо мотивованого персоналу і традиційна 

недооцінка мотиваційних чинників перешкоджають забезпеченню високого 

рівня компетентності працівників, опануванню сучасними знаннями і новітніми 

технологіями надання якісних послуг, засвоєнню кращих світових зразків 

корпоративної культури [2]. 

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які 

спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форми діяльності, 

надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої на досягнення особистих 

цілей і цілей підприємства. Мотивація – це сукупність усіх мотивів, які 

впливають на поведінку людини [5]. 

Відомо, що мотивація персоналу має цілу низку складових мотивацій, а 

саме: до трудової діяльності, тобто спонукання персоналу до ефективної 

роботи, що забезпечує необхідні винагороди й задовольняє наявні потреби; до 
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стабільної та продуктивної зайнятості; до розвитку конкурентоспроможності 

працівника; до володіння засобами виробництва; до вибору нового місця 

роботи тощо. Безумовно, ефективність трудової діяльності залежить від 

мотивації. 

Серед основних проблем мотивації персоналу в готельно-ресторанній 

сфері варто виділити наступні: 

− нестача прогресивної корпоративної культури і сформованих 

цінностей; 

− обмеженість освітньо-професійного розвитку за рахунок підприємства, 

відсутність перспектив кар’єрного зростання; 

− низька оплата праці, відсутність стимулів для опанування новими 

знаннями, навичками; 

− несправедливий розподіл обов’язків та навантаження, фізично і 

морально застарілі технічні засоби праці, незручний графік, відсутність 

контролю за дотриманням правил безпеки праці; 

− слабкість або відсутність соціального захисту, відсутність соціальної 

підтримки у вигляді соціального або компенсаційного пакетів, порушення 

трудових прав (використання праці понад встановлені норми без компенсації); 

− нестача фінансування для обладнання сучасних робочих місць, 

модернізації підприємств готельно-ресторанного бізнесу і туризму, 

запровадження корпоративного одягу та ін [3]. 

Виділяють такі типи мотивації в закладах готельно-ресторанного 

господарства: 

− Зовнішня мотивація (обумовлена зовнішніми обставинами). 

− Внутрішня мотивація (пов’язана не з зовнішніми обставинами, а 

виникла всередині самої людини). 

− Позитивна мотивація (заснована на позитивних стимулах). 

− Негативна мотивація (заснована на негативних стимулах). 

− Стійка мотивація (заснована на потребах людини, так як вона не 

вимагає додаткового підкріплення). 

− Нестійка мотивація (постійно вимагає додаткового підкріплення) [1]. 

Ефективне управління персоналом готельно-ресторанного бізнесу не 

можливе без глибокого розуміння поведінки працівників, без вміння впливати 

на неї належним чином, правильного використання стимулів до праці. 

Наразі для наших співвітчизників вирішальним мотивом є матеріальний 

фактор. В даний час кожному підприємству готельно-ресторанної сфери 

доцільно було б розробляти свої системи критеріїв та показників матеріального 

стимулювання для оцінки праці різних категорій співробітників, які б 

враховували ділові якості та кваліфікацію. 

Крім показників, які є загальними для всіх категорій працівників (рівень 

освіти, обсяг спеціальних знань і навичок, стаж роботи на даній або аналогічній 

посаді), для кожної групи працівників можливо передбачити особливі 

показники і критерії оцінки. З цією метою на підприємстві необхідно розробити 
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Положення про оплату праці та преміювання, і запровадити щомісячну оцінку 

діяльності всіх категорій працівників. 

Окрім заробітної плати до матеріальних стимулів також можна 

запропонувати такі форми стимулювання, як оплата транспортних витрат, 

медичне обслуговування, страхування життя, оплата тимчасової 

непрацездатності, відпустки, надання абонементу до фітнес-центру, 

преміювання турами вихідного дня й деякі інші, які останнім часом все 

активніше стали застосовуватися на підприємствах України. 

Поряд з матеріальним стимулюванням праці повинно також працювати 

соціальне стимулювання, яке виражається у зміні соціального (як 

адміністративного, так і загального) статусу працівника [4].  

Дієвим також на сьогоднішній день є нематеріальне стимулювання праці: 

організація офіційного привітання працівників від імені керівництва із днем 

народження, святами; проведенням урочистих зборів, присвячених річниці 

підприємства; поліпшення умов на робочому місці; інформування 

співробітників про досягнення певних показників у роботі з метою створення 

атмосфери спільності результатів. 

Отже, практична функція мотивації полягає в пошуку різних способів і 

методів ефективного впливу на персонал з метою орієнтації на їх 

працездатність з урахуванням мотивації співробітників і їх професійного і 

особистого потенціалу. Немає єдиних методів мотивації персоналу, які є 

ефективними в будь-який час і за будь-яких обставин. Однак будь-який метод, 

що використовується менеджером, базується на обраній фірмою стратегії 

управління людськими ресурсами. 

Ключовим напрямом мотиваційного механізму на підприємствах готельно-

ресторанного бізнесу є система матеріального стимулювання. Найбільш 

ефективним інструментом стимулювання та заохочення персоналу є 

впровадження системи участі персоналу в розподілі прибутку. При цьому 

найбільш інформативним задля оцінювання діяльності дивізійного підрозділу 

та розрахунку фонду стимулювання персоналу є показник маржинального 

прибутку за мінусом прямих постійних витрат, який за своєю конструкцією 

включає тільки ті складові елементи фінансового результату, які безпосередньо 

визначаються ефективністю роботи відповідного структурного підрозділу.  

Окрім розрахунку фонду стимулювання, важливим елементом системи 

стимулювання є застосування механізму розподілу маржинального прибутку 

між персоналом відповідного структурного підрозділу, який базується на 

системі міжпосадових коефіцієнтів. Однак необхідно зазначити, що 

ефективність механізму мотивації може бути повністю реалізована тільки тоді, 

коли система матеріального стимулювання буде доповнена інструментами 

нематеріального заохочення персоналу, тобто за комплексного підходу до 

політики управління персоналом у сфері готельно-ресторанного бізнесу. 
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